
          

 
 

 

Upřesňující výklad č. 2 

k Pravidlům pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.4 Kompenzace 

Operačního programu Rybářství 2021–2027 

 

Specifická část aktivity 2.1.4, č.j. MZE-43684/2022-14122 

 

1) Kapitola 2. Popis aktivity, bod 1, strana 30 

Text Pravidel: 

1. akumulace vody v krajině a retenční účinek 
 
Upřesňující výklad:  

1. akumulace vody v krajině nebo retenční účinek 

 
Odůvodnění: Sjednocení textace přes celá Pravidla. 
 
 
2) Kapitola 6. Druh a výše podpory, bod 1, strana 31 

Text Pravidel: 

1. akumulace vody v krajině a retenční účinek – 1900 Kč/ha/rok  
 
Upřesňující výklad:  

1. akumulace vody v krajině nebo retenční účinek – 1900 Kč/ha/rok  

 
Odůvodnění: Sjednocení textace přes celá Pravidla. 
 
 
3) Kapitola 6. Druh a výše podpory, bod 2, strana 31 

Text Pravidel: 

2. zajišťování sportovních a rekreačních účelů – 5 100 Kč/ha/rok  
 
Upřesňující výklad:  

2. zajišťování sportovních nebo rekreačních účelů – 5 100 Kč/ha/rok  

 
Odůvodnění: Sjednocení textace přes celá Pravidla. 

 
 
 
 
 



          

 
 
4) Kapitola 12. Seznam příloh předkládaných na RO SZIF, písmeno c) Povinně volitelné 
(specifické) přílohy pro každý rybník, který je předmětem kompenzace, D jinak C, 
strana 35 
Text Pravidel: 

Akumulace vody v krajině a retenční účinek 
 
Upřesňující výklad:  

Akumulace vody v krajině nebo retenční účinek 

 
Odůvodnění: Sjednocení textace přes celá Pravidla. 
 
 
5) Kapitola 12. Seznam příloh předkládaných na RO SZIF, písmeno c) Povinně volitelné 
(specifické) přílohy pro každý rybník, který je předmětem kompenzace, D jinak C, 
strana 35 
Text Pravidel: 

Zajišťování sportovních a rekreačních účelů 
1. Rozhodnutí nebo vyjádření příslušného úřadu, kde lze ověřit, že rybník skutečně slouží ke 
sportovním a rekreačním účelům.  
 
Upřesňující výklad:  

Zajišťování sportovních nebo rekreačních účelů 
1. Rozhodnutí nebo vyjádření příslušného úřadu, kde lze ověřit, že rybník skutečně slouží ke 
sportovním nebo rekreačním účelům.  
 

Odůvodnění: Sjednocení textace přes celá Pravidla. 
 
 
6) Příloha 2, kapitola 2. Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 
zpracované hodnotiteli SZIF, podkapitola 2.1. Účelnost projektu, bod 1, strana 40 
Text Pravidel: 

1. akumulace vody v krajině a retenční účinek 
 
Upřesňující výklad:  

1. akumulace vody v krajině nebo retenční účinek 
 

Odůvodnění: Sjednocení textace přes celá Pravidla. 
 
 
7) Příloha 2, kapitola 2. Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 
zpracované hodnotiteli SZIF, podkapitola 2.1. Účelnost projektu, bod 2, strana 40 
Text Pravidel: 

2. zajišťování sportovních a rekreačních účelů 
 
Upřesňující výklad:  

2. zajišťování sportovních nebo rekreačních účelů 



          

 
 
Odůvodnění: Sjednocení textace přes celá Pravidla. 
 
 
8) Příloha 3, Kód 001, strana 45 
Text Pravidel: 

Akumulace vody v krajině a retenční účinek 
 
Upřesňující výklad:  

Akumulace vody v krajině nebo retenční účinek 
 

Odůvodnění: Sjednocení textace přes celá Pravidla. 


