
           
 

Upřesňující výklad č. 3 

k Pravidlům pro žadatele a příjemce  

opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury 

Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

č.j. 18023/2015-MZE-14122 ve znění č.j. 22894/2016-MZE-14122 

 

Obecná část, č.j. 17857/2015-MZE-14122 

1) Kapitola 16. Procesy a pravidla opravných prostředků, písm. a), strana 25 

Text Pravidel: Žadatel je oprávněn požádat o přezkum rozhodnutí Řídícího orgánu 
a Zprostředkujícího subjektu v následujících fázích procesu hodnocení a výběru projektů 
v částech, v nichž neuspěl: 

Upřesňující výklad: Žadatel je oprávněn požádat o přezkum úkonů Řídícího orgánu 
a Zprostředkujícího subjektu v následujících fázích procesu hodnocení a výběru projektů 
v částech, v nichž neuspěl: 

Odůvodnění: Výklad je podáván na základě připomínky MMR. Řídící orgán ani 
Zprostředkující subjekt při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti projektu, při věcném 
hodnocení projektu ani při kontrole výběrového/zadávacího řízení nevydávají rozhodnutí dle 
správního řádu. 

 

 

Specifická část opatření 2.2., záměr a) č.j. 18023/2015-MZE-14122 ve znění č.j. 
22894/2016-MZE-14122 

1) Kapitola 9, bod 11, strana 32 

Text Pravidel: 11. Nákup použitého vybavení 

Upřesňující výklad: Za nepoužité vybavení se v případě nákupu strojů, které podléhají 
schválení provozu na pozemních komunikacích, považuje stroj, kdy žadatel/příjemce 
podpory figuruje v technickém průkazu stroje na prvním místě, případně na druhém místě, 
pokud je na prvním místě uveden prodejce nového stroje, a zároveň byl stroj vyroben 
v období tří let před rokem podání Žádosti o podporu. 

Odůvodnění: Zpřesnění nedefinovaného pojmu. 

 

2) Příloha 12, strana 122 

Text Pravidel: Struktura a obsah Závěrečné zprávy o realizaci projektu 

Upřesňující výklad: Platný formulář je ke stažení na Portálu farmáře. 

Odůvodnění: V souladu s kapitolou 12 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce 
z opatření 2.2., záměr a) OP Rybářství 2014 – 2020 příjemce vyplňuje a předkládá zprávu 
elektronicky do formuláře, který je zveřejněn ke stažení na Portálu farmáře. 

 



           
 
3) Příloha 13, strana 123 

Text Pravidel: Struktura a obsah Průběžné zprávy o udržitelnosti projektu 

Upřesňující výklad: Platný formulář je ke stažení na Portálu farmáře. 

Odůvodnění: V souladu s kapitolou 12 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce 
z opatření 2.2., záměr a) OP Rybářství 2014 – 2020 příjemce vyplňuje a předkládá zprávu 
elektronicky do formuláře, který je zveřejněn ke stažení na Portálu farmáře. 

 

4) Příloha 14, strana 124 

Text Pravidel: Struktura a obsah Závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu 

Upřesňující výklad: Platný formulář je ke stažení na Portálu farmáře. 

Odůvodnění: V souladu s kapitolou 12 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce 
z opatření 2.2., záměr a) OP Rybářství 2014 – 2020 příjemce vyplňuje a předkládá zprávu 
elektronicky do formuláře, který je zveřejněn ke stažení na Portálu farmáře. 

 


