Upřesňující výklad č. 1
k Pravidlům pro žadatele a příjemce
Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů
Operačního programu Rybářství 2014 – 2020
č.j. 18058/2015-MZE-14122
Část A – obecná část, č.j. 17857/2015-MZE-14122
1) Kapitola 8, písm. k), strana 13
Text Pravidel: příjemce je povinen předložit Žádost o platbu v termínu uvedeném v Žádosti
o podporu; Aa
Upřesňující výklad: příjemce je povinen předložit Žádost o platbu nejpozději v termínu
uvedeném v Žádosti o podporu; Aa
Odůvodnění: Doplněním slova „nejpozději“ je ustanovení písm. k) sladěno s ustanovením
kapitoly 13.1., písm. d) části A – obecná část Pravidel.
Část B – specifická část opatření 5.3., č.j. 18058/2015-MZE-14122
1) Kapitola 13, písm. h), strana 35
Text Pravidel: příjemce je povinen předložit Žádost o platbu v termínu uvedeném v Žádosti
o podporu; Aa
Upřesňující výklad: příjemce je povinen předložit Žádost o platbu nejpozději v termínu
uvedeném v Žádosti o podporu; Aa
Odůvodnění: Doplněním slova „nejpozději“ je ustanovení písm. h) sladěno s ustanovením
kapitoly 13.1., písm. d) části A – Obecná část pravidel.
2) Příloha 2, kapitola 4.3., kritérium Postavení žadatele na trhu, Popis hodnocení, body 1),
2), strana 50
Text Pravidel: V posledních 3 letech dochází alespoň ve dvou letech ke zvýšení …
Upřesňující výklad: Slova ustanovení je možné chápat jako „V posledních 3 letech dochází
alespoň jednou k meziročnímu zvýšení …“.
Odůvodnění: Jedná se o jednoznačný výklad textu Pravidel.
3) Příloha 2, kapitola 4.6., poznámka pod čarou 23, strana 53
Text Pravidel: Obsahuje minimálně jednu z následujících položek z číselníku způsobilých
výdajů: 010, 011 pouze čistička odpadních vod, 013 pouze čistička odpadních vod, 015, 016,
023. Pokud si bude žadatel nárokovat body za uvedené kódy, nemůže je změnit Hlášením
o změně.
Upřesňující výklad: Obsahuje minimálně jednu z následujících položek z číselníku
způsobilých výdajů: 010, 013 pouze čistička odpadních vod, 015, 016, 023. Pokud si bude
žadatel nárokovat body za uvedené kódy, nemůže je změnit Hlášením o změně.

Odůvodnění: Kód 011 byl vypuštěn, protože v Číselníku způsobilých není uveden.
4) Kapitola 14, písm. b), body 1) a 2) (nepovinné přílohy – doklady k přidělení bodů za
hodnotící kritéria Zkušenost žadatele s realizací investic a Návaznost na předchozí investice
žadatele), strana 37
Text Pravidel: Prosté kopie účetních dokladů – faktury nebo příjmové pokladní doklady, ze
kterých je patrná …
Upřesňující výklad: Žadatel splnění kritérií dokládá fakturami nebo příjmovými pokladními
doklady zaúčtovanými v souladu s platnou legislativou ČR, tj. buď jako investice, nebo
v případě věcí v pořizovací ceně do 40 tis. Kč jako neinvestiční výdaje.
Odůvodnění: Projekt jako celek podpořený z OP Rybářství 2014 – 2020 je pro potřeby
čerpání finančních prostředku z Evropského námořního a rybářského fondu chápán jako
investice. Dílčí části projektu jsou v účetnictví zaúčtovány v souladu s platnou legislativou
ČR.
5) Příloha 2, kapitola 5, strana 54
Text Pravidel: Celková výše tržeb/příjmů za výrobky za celkem zpracované ryby je výsledná
hodnota řádku R Tabulky a metodiky výpočtu příjmů/výnosů z rybářství a jejich podílu na
čistém obratu subjektu.
Upřesňující výklad: Celková výše tržeb/příjmů za výrobky za celkem zpracované ryby je
výsledná hodnota řádku 1d (účetnictví) 1b (daňová evidence) Tabulky a metodiky výpočtu
příjmů/výnosů z rybářství.
Odůvodnění: Jedná se o odstranění chyby v psaní.
6) Strana F Žádosti o podporu z OP Rybářství, pole 13, 14 a 15
Upřesňující výklad: Aby projekt mohl být dále hodnocen, je třeba v polích 14 Nemá projekt
prokazatelně negativní vliv na podporu rovnosti žen a mužů?, 15 Nedochází k diskriminaci
na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry,
zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace? a 16 Nemá projekt prokazatelně
negativní vliv na trvale udržitelný rozvoj? na straně D Žádosti o podporu z OP Rybářství
zaškrtnout ANO.
V případě, že již žadatel projekt podal s odpovědí NE, bude vyzván k rámci kontroly
formálních náležitostí k opravě.
Indikátory
Indikátory na straně F Sledované položky v Žádosti o podporu se vyplňují a dokládají
přílohami dle „Instruktážního listu pro vyplňování indikátorů v Žádosti o podporu z
Operačního programu rybářství 2014 – 2020“, který je ke stažení na Portálu farmáře - sekce
„Žádost OP Rybářství – projektová opatření“ -> záložka „Ke stažení“ -> složka „Instruktážní
listy k vyplňování indikátorů“ nebo na postranní liště „Nová podání“ -> „Žádost OP Rybářství“
-> záložka „Ke stažení“ -> složka „Instruktážní listy k vyplňování indikátorů“.

