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Upřesňující výklad č. 1
k Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
na projekty opatření 3.4. Pilotní projekty
Operačního programu Rybářství 2007 – 2013
platným pro 4. kolo přijmu Žádostí o dotaci

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Ministerstvem financí na
podkladě usnesení vlády České republiky č. 48 ze dne 12. ledna 2009 vypracovalo Závazné
postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 (dále jen
Závazné postupy). Tento materiál je v plném znění k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz.
Ministerstvo financí požaduje po Ministerstvu zemědělství, aby všichni příjemci dotace z OP
Rybářství zadávali zakázky dle Závazných postupů. Na základě tohoto požadavku odbor Řídící
orgán Operačního programu Rybářství (dále jen OŘO OP Rybářství) vydává tento upřesňující
výklad č.1 k Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
opatření 3.4. Pilotní projekty z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 (dále jen Pravidla)
a doporučuje všem žadatelům/příjemcům dotace postupovat dle Závazných postupů takto:
• pro projekty, jejichž předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 500 tis. Kč (bez DPH),
dle postupů pro zadávání zakázek malého rozsahu 2. kategorie
• pro projekty, jejichž předpokládaná hodnota zakázky přesáhne 500 tis. Kč (bez DPH),
dle postupů pro zadávání zakázek malého rozsahu 3. kategorie
v případech, kdy Závazné postupy jsou přísnější než Pravidla.
1) Část A – Obecné podmínky č.j. 32215/2008-10000, kapitola 9. Zadávání zakázek
žadatelem/příjemcem dotace, písm.b) bod 2., písm.a), čtvrtá odrážka.
Stávající znění:
a) písemná výzva k podání nabídky musí obsahovat:
- lhůtu a místo pro podání nabídek (lhůtu stanoví žadatel/příjemce dotace
s ohledem na složitost a rozsah zpracování nabídky),
Upřesňující výklad:
a) písemná výzva k podání nabídky musí obsahovat:
- lhůtu a místo pro podání nabídek (lhůtu stanoví žadatel/příjemce dotace
s ohledem na složitost a rozsah zpracování nabídky), lhůta pro podání nabídek je
minimálně 10 dní ode dne odeslání výzvy nebo uveřejnění oznámení,

2) Část B – Specifické podmínky pro poskytnutí dotace č.j. 15108/2009-10000, kapitola
14. Další podmínky, písm. j).
Upřesňující výklad:
Přímé výnosy z projektu jsou přípustné (viz kapitola 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí
dotace, písm. k)); jakýkoliv zisk musí být odečten od poskytnuté dotace.
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