
Upozornění žadatelům o dotace z OP Rybářství 2007 – 2013. 

 

ŘO OP Rybářství (dále jen ŘO) sděluje všem potenciálním žadatelům o dotaci z OP Rybářství 2007 – 

2013, kteří hodlají zaregistrovat své projekty ve 14. kole a všech kolech následujících: 

V souvislosti se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, 

platném od 1.4.2012 a připravovanou verzí Metodiky závazných postupů pro zadávání zakázek, 

spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách v programovém období 2007 – 2013, která má dle informací ŘO vstoupit v platnost od 

1.6.2012, je ŘO připravována novela Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 

z OP Rybářství 2007-2013 (dále jen Pravidla). Novela Pravidel bude moci být schválena ministrem 

a zveřejněna až po nabytí platnosti uvedených dokumentů. 

V této souvislosti ŘO důrazně nedoporučuje všem potenciálním žadatelům o dotace zahajovat 

výběrová řízení k projektům, které hodlají registrovat počínaje 14. kolem OP Rybářství.  

Jedním z nových ustanovení návrhu Metodiky závazných postupů, která byla Ministerstvem pro 

místní rozvoj dána v průběhu dubna do meziresortního připomínkového řízení, a kterou je i ŘO 

povinen se při implementaci OP Rybářství řídit, je povinnost poskytovatele dotace provádět kontroly 

správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky, a to ještě před uzavřením smlouvy s vybraným 

dodavatelem. V praxi by to pro žadatele o dotaci z OP Rybářství znamenalo zamezení proplácení 

způsobilých výdajů, realizovaných v současné době dle písm. c) kapitoly 7. Způsobilé výdaje stávající 

Části A – Obecné podmínky pro poskytnutí dotace. Je tedy předpoklad, že nadále nebude umožněno 

zpětné financování realizovaných projektů. ŘO povinnost dodržovat toto ustanovení v rámci 

meziresortního připomínkového řízení připomínkoval, bude však nutno vyčkat na definitivní znění 

Metodiky závazných postupů, které bude nutno aplikovat do Pravidel počínaje 14. kolem. 

 

O dalších podrobnostech budou potenciální žadatelé informováni obvyklým způsobem. Doporučujeme 

důsledně sledovat internetové stránky Ministerstva zemědělství. 
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