Oddělení metodiky OP
Rybářství
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 871 871
fax: 222 871 764
e-mail: info@szif.cz

V Praze dne 30. června 2014

ZPRAVODAJSTVÍ
OP Rybářství opatření 3.2. záměr b)
Přehled schválených Žádostí o dotaci 19. kola přijmu žádostí
Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin záměr b) Operačního programu
Rybářství 2007-2013 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje:
„Přehled schválených Žádostí o dotaci devatenáctého kola přijmu žádostí v rámci OP Rybářství a to v
rozsahu název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3), název projektu (včetně uvedení opatření a
záměru), schválená výše dotace a výše bodového ohodnocení dle bodovacích kritérií daného projektu“.
Všichni níže uvedení příjemci dotace souhlasili se zveřejněním uvedených údajů podle zákona č.106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů.
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Název
subjektu

Český rybářský
svaz, územní
svaz pro
Severní Moravu
a Slezsko
Český rybářský
svaz,
Severočeský
územní svaz

Kraj – NUTS
3

Moravskoslezs
ký kraj

Ústecký kraj

b

Český rybářský
svaz, Územní
svaz města
Prahy

Středočeský
kraj

b

Český rybářský
svaz,
západočeský
územní svaz
Plzeň

Plzeňský kraj

b

Český rybářský
svaz
Východočeský
územní svaz
Hradec Králové

Královéhradec
ký kraj

Název projektu

Vysazování
odkrmeného úhoře v
roce 2015
Rozvoj populace úhoře
říčního v rybářských
revírech ČRS SÚS úhoří monté 2015
Vysazování úhoře
říčního pro zajištění
rozvoje populace v
rybářských revírech
ČRS
Vysazování
rozkrmeného mladého
úhoře říčního v
revírech
Západočeského
územního svazu 2014
Opatření na ochranu a
rozvoj vodních
živočichů a rostlin,
záměr b)vysazování
úhoře říční

Bodové
ohodnocení

Schválená
výše dotace
(Kč)

30,00

1 000 000,00

20,00

434 783,00

20,00

1 000 000,00

10,00

1 500 000,00

10,00

1 000 000,00
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