
           
 

Upřesňující výklad č. 1 

k Pravidlům pro žadatele a příjemce 

opatření 2.2., záměr b) Diverzifikace akvakultury 

Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

Část B – Specifická část  

č.j. 68910/2016-MZE-14122 pro 9. výzvu  

 

 

1) Příloha 2, Kritérium Preferované investice, strana 53 

 

Text Pravidel:  

Poznámka pod čarou č. 22: 

22Body budou přiděleny za kód způsobilých výdajů 001 nová výstavba, rozšíření, 
rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro doplňkovou činnost. Pokud 
si bude žadatel nárokovat body za uvedený kód, nemůže ho změnit Hlášením o změně. 

Poznámka pod čarou č. 23: 

23Body budou přiděleny za kód způsobilých výdajů 002 nákup vybavení a zařízení sloužící 
pro doplňkovou činnost. Pokud si bude žadatel nárokovat body za uvedené kódy, nemůže je 
změnit Hlášením o změně. 

 

Upřesňující výklad:  

Poznámka pod čarou č. 22: 

22Body budou přiděleny za kód způsobilých výdajů 001 nová výstavba, rozšíření, 
rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro doplňkovou činnost a limity 
způsobilých výdajů 006-03, 006-04, 006-05, 006-06. Pokud si bude žadatel nárokovat body 
za uvedený kód / limity, nemůže ho změnit Hlášením o změně. 

Poznámka pod čarou č. 23: 

23Body budou přiděleny za kód způsobilých výdajů 002 nákup vybavení a zařízení sloužící 
pro doplňkovou činnost a limity způsobilých výdajů 006-07 až kód 006-15. Pokud si bude 
žadatel nárokovat body za uvedený kód / limity, nemůže je změnit Hlášením o změně. 

 

Odůvodnění: Pro 9. výzvu pro příjem žádostí v opatření 2.2., záměr b) byl rozšířen číselník 
způsobilých výdajů  o investice související s maloobchodním prodejem ryb a produktů z ryb. 
Tímto upřesňujícím výkladem uvádíme analogicky v soulad číselník způsobilých výdajů 
a hodnotící kritéria. 

 



           
 
2) Kapitola 2, Kritérium Zvýšení diverzifikace, strana 55 

 

Text Pravidel:  

Poznámka pod čarou č. 25: 

25Za nové zdroje příjmů je považováno např. stravování, ubytování, lov ryb na udici, 
půjčování a servis rybářského náčiní k lovu ryb na udici. Pokud si bude žadatel nárokovat 
body za nové zdroje příjmů, nemůže je změnit Hlášením o změně. 

 

Upřesňující výklad:  

Poznámka pod čarou č. 25: 

25Za nové zdroje příjmů je považováno např. stravování, ubytování, lov ryb na udici, 
půjčování a servis rybářského náčiní k lovu ryb na udici, maloobchodní prodej ryb a produktů 
z ryb. Za nové zdroje příjmů oproti stávající situaci žadatele se považuje i rozšíření již 
existující provozovny např. stravováním, ubytováním, lovem ryb na udici, půjčováním a 
servisem rybářského náčiní k lovu ryb na udici, maloobchodním prodejem ryb. Pokud si bude 
žadatel nárokovat body za nové zdroje příjmů, nemůže je změnit Hlášením o změně. 

 

Odůvodnění: Pro 9. výzvu pro příjem žádostí v opatření 2.2., záměr b) byl rozšířen číselník 
způsobilých výdajů  o investice související s maloobchodním prodejem ryb a produktů z ryb. 
Tímto upřesňujícím výkladem uvádíme analogicky v soulad číselník způsobilých výdajů 
a hodnotící kritéria. 

 

3) Příloha 5, ČÍSELNÍK ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ A FINANČNÍCH LIMITŮ NĚKTERÝCH 
ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ 

 

Text Pravidel:  

Kódy způsobilých výdajů 003 nebo 004 mohou být uplatněny pouze v projektech, které 
obsahují kódy způsobilých výdajů 001 nebo 002. 

Upřesňující výklad:  

Kódy způsobilých výdajů 003 nebo 004 mohou být uplatněny pouze v projektech, které 
obsahují kódy způsobilých výdajů 001 nebo 002 nebo 006. 

Odůvodnění: Pro 9. výzvu pro příjem žádostí v opatření 2.2., záměr b) byl rozšířen číselník 
způsobilých výdajů  o investice související s maloobchodním prodejem ryb a produktů z ryb. 
Tímto upřesňujícím výkladem uvádíme analogicky v soulad číselník způsobilých výdajů 
a nově doplněný kód 006. 

 

 

 


