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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Řídící orgán 

OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2014 –  

2020 

Výzva V.  

1. Identifikace výzvy a její časové nastavení 

 
Název programu podpory  OP Rybářství 2014 - 2020 

Priorita unie operačního programu  PU-2 „Podpora environmentálně udržitelné, 
inovativní a konkurenceschopné akvakultury 
založené na znalostech a účinně využívající zdroje“ 
a PU-5 „Podpora uvádění na trh a zpracování“. 

Specifický cíl operačního 
programu/ Opatření 

SC 2.B  „Zlepšování konkurenceschopnosti 
a životaschopnosti podniků akvakultury včetně 
zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, 
zejména v případě malých a středních podniků“  pro 
opatření 2.2. záměr a) Investice do akvakultury, 
SC 2.C  „Ochrana a obnova vodní biologické 
rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících 
s akvakulturou a podpora akvakultury účinně 
využívající zdroje“  pro opatření 2.4. Recirkulační  
zařízení a průtočné systémy s dočišťováním    
a SC 5.B „Podpora investic do odvětví zpracování 
a uvádění na trh“ pro opatření 5.3 Investice do 
zpracování produktů. 

Číslo výzvy 5. 

Druh výzvy  Kolová 

Synergické vazby výzvy 
 

Tato výzva nezakládá synergické vazby s výzvami 
jiných operačních programů. 
Je komplementární k PRV, OP PIK, OP ŽP, IROP. 

Model hodnocení  jednokolový 

Datum vyhlášení výzvy 
Datum zpřístupnění žádosti o 
podporu v MS/na portálu Farmáře 

15. srpna 2016 
27. září 2016 

Datum zahájení příjmu žádostí o 
podporu  

Plné žádosti: od 11. října 2016, 9:00, 

Datum ukončení příjmu žádostí o 
podporu 

Plné žádosti: do 31. října 2016, 13:00, 

Nejzazší datum pro ukončení 
fyzické realizace operace 

Doba realizace projektu nesmí překročit 12/24 
měsíců od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem 
podpory, nerozhodne-li poskytovatel dotace jinak.  



                                     
 

2 
 

Tato lhůta, počítaná od data podpisu Rozhodnutí 
poskytovatelem podpory, bude v závěru OP 
Rybářství zkrácena nejpozději do 30. 6. 2023. 

Plánovaná alokace výzvy 400 000 000Kč 

Typ podporovaných operací  Individuální projekt 

2. Informace o formě podpory 

Tato výzva je vyhlášena v rámci implementace Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

(dále jen „OP Rybářství 2014 - 2020“), který je pro Českou republiku vypracován na základě 

nařízení Evropské-ho parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 

o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady č. 2328/2003, (ES) 

č. 861/2006 a ((ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1255/2011  a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 

prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 

venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 

námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

OP Rybářství 2014 - 2020 je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního 
a rybářského fondu s cílem udržení konkurenceschopné akvakultury, přispívá k plnění cílů 
Společné rybářské politiky a navazuje na Operační program Rybářství 2007 - 2013. 

2.1. Typy podporovaných operací, cíl výzvy 

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

(dále jen „opatření 2.2., záměr a)“) opatření je zaměřeno na investice přispívající ke 

zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury 

a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury 

a životního prostředí. 

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – opatření je zaměřeno na 
vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním 
k produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce ryb z těchto zařízení.  

5.3. Investice do zpracování produktů – opatření je zaměřeno na zvýšení podílu 
i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby zpracoven, 
které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. 

2.2. Základní ustanovení 

Název poskytovatele podpory: 

- Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město (dále jen 

MZe), tel. +420 221 812 009, e-mail: info@mze.cz (www.eagri.cz), Řídící orgán OP 

Rybářství. 

http://www.eagri.cz/
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Název subjektu, který přijímá a administruje žádosti o poskytnutí podpory a žádosti 
o platbu a provádí kontroly projektů: 
- Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 (dále 

jen SZIF), tel. +420 222 871 871, e-mail: info@szif.cz  (www.szif.cz). 
 
Název subjektu, který provádí hodnocení a výběr projektů:  
- Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 (dále 

jen SZIF), tel.  +420 222 871 871, e-mail: info@szif.cz  (www.szif.cz). 
- Hodnotící komise OP Rybářství, 

2.3. Definice oprávněných žadatelů:  

U opatření 2.2 záměr a) je určena pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které 
jsou podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž 
příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům. 

U opatření 2.4. je podpora určena pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které 
jsou podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž 
příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a 
riziko.  

U opatření 5.3. je podpora určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou 
podniky akvakultury nebo zpracovateli ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo 
právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. 

2.4. Míra podpory:  

V rámci této výzvy jsou jednotlivá opatření podporována zdroji financování: 
 

a) Opatření 2.2 záměr a): 250 mil. Kč celkových veřejných zdrojů 

 

b) U opatření 2.4 : 80 mil. Kč celkových veřejných zdrojů 

 

c) U opatření 5.3 : 70 mil. Kč celkových veřejných zdrojů 

2.5. Maximální a minimální výše způsobilých výdajů 

a) U opatření 2.2 záměr a): 

 

Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč 
na každý jednotlivý projekt. 

 Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 20 000 000 
Kč na každý jednotlivý projekt. 

Výše podpory 50 % celkových způsobilých výdajů. 

 
Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým výdajem, ze kterého 
se stanovuje podpora, jsou pro jednotlivé položky rozpočtu ceny uvedené v katalogu 
cen stavebních prací (ÚRS PRAHA, a.s., RTS, a.s., Callida, s.r.o.) k datu podpisu 
smlouvy s dodavatelem. V případě, že některá položka rozpočtu tento limit překročí, 

mailto:info@szif.cz
http://www.szif.cz/
mailto:info@szif.cz
http://www.szif.cz/
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lze takovou položku uznat jako způsobilou v celé výši, pokud dojde k plné 
kompenzaci snížením u jiné položky rozpočtu. 

 
b) U opatření 2.4: 

 

Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč 
na každý jednotlivý projekt. 

 Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 16 000 000 
Kč na každý jednotlivý projekt. 

Výše podpory 50 % celkových způsobilých výdajů.  
 
Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým výdajem je částka 10 % 
z celkových způsobilých výdajů na projekt. Dále platí, že stavební práce musí být 
přímo spojeny s instalací nebo zabezpečením recirkulačních zařízení, průtočných 
systémů s dočišťováním nebo líhněmi.  

 

c) U opatření 5.3: 

Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč 
na každý jednotlivý projekt. 

 Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 20 000 000 
Kč na každý jednotlivý projekt. 

Výše podpory 50 % celkových způsobilých výdajů.  
 

Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým výdajem, ze kterého 
se stanovuje podpora, jsou pro jednotlivé položky rozpočtu ceny uvedené v katalogu 
cen stavebních prací (ÚRS PRAHA, a.s., RTS, a.s., Callida, s.r.o.) k datu podpisu 

smlouvy s dodavatelem; K. V případě, že některá položka rozpočtu tento limit 

překročí, lze takovou položku uznat jako způsobilou v celé výši, pokud dojde k plné 
kompenzaci snížením u jiné položky rozpočtu. 

3. Věcné zaměření výzvy 

3.1. Podporovanými aktivitami jsou:  

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

akvakultury); 

b) Modernizace akvakulturních jednotek, včetně zlepšování pracovních 

a bezpečnostních podmínek pracovníků v odvětví akvakultury  (opatření 2.2.  záměr 

a) Investice do akvakultury); 

c) Zlepšování a modernizace související se zdravím a dobrými životními podmínkami 

zvířat včetně nákupu zařízení zaměřeného na ochranu hospodářství před volně 

žijícími predátory (opatření 2.2.  záměr a) Investice do akvakultury); 
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d) Investice do zvyšování jakosti produktů akvakultury nebo do dodávání přidané 

hodnoty těmto produktům(opatření 2.2.  záměr a) Investice do akvakultury); 

e) Investice umožňující podstatné omezení dopadu podniků akvakultury na využívání 

a kvalitu vody, zejména díky snížení množství použité vody nebo použitých 

závadných látek, antibiotik a dalších léčiv nebo zlepšení kvality vody na výstupu, a to 

včetně nasazení multi-trofických systémů akvakultury (opatření 2.4 Recirkulační 

zařízení a průtočné systémy s dočišťováním); 

f) Prosazování uzavřených systémů akvakultury, v nichž jsou produkty akvakultury 

chovány v uzavřených systémech s recirkulací, a tím je minimalizováno použití vody 

(opatření 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním); 

g) Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury přispívající k úspoře energie 

nebo snížení dopadu na životní prostředí, včetně nakládání s odpady (opatření 5.3 

Investice do zpracování produktů); 

h) Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury zlepšující bezpečnost, 

hygienu, zdravotní a pracovní podmínky (opatření 5.3 Investice do zpracování 

produktů); 

i) Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury podporující zpracování 

úlovků komerčních populací ryb, které nemohou být určeny pro lidskou spotřebu 

(opatření 5.3 Investice do zpracování produktů); 

j) Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury týkající se zpracování 

vedlejších produktů, vzešlých z hlavních zpracovatelských činností (opatření 5.3 

Investice do zpracování produktů); 

k) Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury týkající se zpracování 

produktů ekologické akvakultury podle článků 6 a 7 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 

ze dne 28. Června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů 

a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91  (opatření 5.3 Investice do zpracování 

produktů); 

l) Investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury vedoucí k novým nebo 

zdokonaleným produktům, řídícím a organizačním systémům (opatření 5.3 Investice 

do zpracování produktů). 

3.2. Indikátory  

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány 
následující indikátory, a to k příslušnému opatření, ke kterému žadatel žádá o podporu:  

a) U opatření 2.2 záměr a): 

 Změna objemu produkce akvakultury. 
 Změna hodnoty produkce akvakultury. 
 Udržení objemu akvakulturní produkce. 
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 Množství vytěženého bahna z rybníka/ loviště 

 Množství vytěženého bahna z rybníka/loviště  přímo použitelného na zemědělský 
půdní fond 

 Počet zařízení podpořených na ochranu proti rybožravým predátorům 

 Počet podpořených výměn výrobního zařízení za energeticky účinnější 

 Počet nově vybudovaných rybníků 

b) U opatření 2.4 : 

 Změna objemu produkce systémů s recirkulací  
c) U opatření 5.3 : 

 Produkce zpracovaných ryb. 
 

3.3. Cílová skupina 

a) U opatření 2.2 záměr a) Investice do akvakultury: 

jsou cílovou skupinou mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky 

akvakultury. Dále rybářské svazy a rybářské spolky. 

 

b) U opatření 2.4 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním: 

jsou cílovou skupinou mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky 

akvakultury. 

 

c) U opatření 5.3 Investice do zpracování produktů: 

jsou cílovou skupinou mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky 

akvakultury nebo zpracovateli ryb. 

4. Územní zaměření 

Cílovým územím je území celé ČR. 

5. Informace o způsobilosti výdajů 

5.1. Podmínky způsobilosti výdajů 

a) U opatření 2.2 záměr a): 

Podporu z OP Rybářství lze získat pouze na způsobilé výdaje (dle Číselníku způsobilých 
výdajů) uvedenou ve specifické části Pravidel. 

Konkrétní kódy způsobilých výdajů, které se vyplňují do formuláře Žádosti o podporu 
a závazný přehled maximálních limitů některých způsobilých výdajů, jsou uvedeny 
v Příloze 5  specifické části Pravidel – Číselník způsobilých výdajů a finančních limitů 
způsobilých výdajů.  

 
Níže uvedené výdaje jsou způsobilé se specifickými omezeními: 
- Nákup pozemků: 

 existuje přímá vazba mezi nákupem pozemku a předmětem projektu, 
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 pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % 
celkových způsobilých výdajů projektu, 

 způsobilým výdajem je pořizovací cena pozemku, maximálně však do výše 
zjištěné znaleckým posudkem, 

 pozemek bude oceněn znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před 
pořízením nemovitosti) vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, který bude žadatel předkládat jako 
povinnou přílohu při Žádosti o platbu, 

 podporu nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů vyjma případů, kdy se 
takto nakoupená nemovitost stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným 
vlastnictvím žadatele. 

 
- Nákup staveb: 

 existuje přímá vazba mezi nákupem nemovitosti a předmětem projektu, 

 jedná se o nákup již postavené stavby včetně pozemku, na němž stavba stojí, 

 podporu nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy 
se takto nakoupená nemovitost stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným 
vlastnictvím žadatele, 

 stavba bude oceněna znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před 
pořízením nemovitosti) vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku ve znění pozdějších předpisů, který bude žadatel předkládat jako 
povinnou přílohu při podání Žádosti o platbu, 

 způsobilým výdajem je pořizovací cena stavby, maximálně však do výše zjištěné 
znaleckým posudkem, 

 je vydáno kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užití stavby nebo 
rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu a jsou odstraněny 
veškeré případné nedostatky, na které upozornil stavební úřad při vydání 
kolaudačního rozhodnutí1 - bude součástí znaleckého posudku. 

 
- Daň z přidané hodnoty: 

Pouze pro osoby neregistrované k DPH (neplátce DPH dle platné právní úpravy).  
 

- Nákup dopravních prostředků: 

Dopravní prostředky mohou být příjemcem využívány pouze k dopravní obsluze chovu 

ryb a zpracování ryb u příjemce a k dopravní obsluze uvádění ryb na trh příjemcem. 

 

b) U opatření 2.4 

Podporu z OP Rybářství lze získat pouze na způsobilé výdaje (dle Číselníku 

způsobilých výdajů) uvedenou ve specifické části Pravidel. 

Konkrétní kódy způsobilých výdajů, které se vyplňují do formuláře Žádosti o podporu 
a závazný přehled maximálních limitů některých způsobilých výdajů, jsou uvedeny 

                                                
1
 Platí pouze na ty stavby, na které se tyto náležitosti (kolaudační rozhodnutí, atd.) vztahují ze zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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v Příloze 3  specifické části Pravidel – Číselník způsobilých výdajů a finančních limitů 
způsobilých výdajů.  
 

Níže uvedené výdaje jsou způsobilé se specifickými omezeními:  
 

- Daň z přidané hodnoty:  

Pouze pro osoby neregistrované k DPH (neplátce DPH dle platné právní úpravy).  

 

c) U opatření 5.3 

Podporu z OP Rybářství lze získat pouze na způsobilé výdaje (dle Číselníku 
způsobilých výdajů) uvedenou ve specifické části Pravidel. 

Konkrétní kódy způsobilých výdajů, které se vyplňují do formuláře Žádosti o podporu 
a závazný přehled maximálních limitů některých způsobilých výdajů, jsou uvedeny 
v Příloze 5  specifické části Pravidel – Číselník způsobilých výdajů a finančních limitů 
způsobilých výdajů.  
 

Níže uvedené výdaje jsou způsobilé se specifickými omezeními: 
 

- Nákup pozemků: 

 existuje přímá vazba mezi nákupem pozemku a předmětem projektu, 

 pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % 
celkových způsobilých výdajů projektu, 

 způsobilým výdajem je pořizovací cena pozemku, maximálně však do výše 
zjištěné znaleckým posudkem, 

 pozemek bude oceněn znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před 
pořízením nemovitosti) vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku, ve znění pozdějších předpisů, který bude žadatel předkládat jako 
povinnou přílohu při Žádosti o platbu, 

 podporu nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů vyjma případů, kdy se 
takto nakoupená nemovitost stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným 
vlastnictvím žadatele. 

 
- Nákup staveb: 

 existuje přímá vazba mezi nákupem nemovitosti a předmětem projektu, 

 jedná se o nákup již postavené stavby včetně pozemku, na němž stavba stojí, 

 podporu nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy 
se takto nakoupená nemovitost stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným 
vlastnictvím žadatele, 

 stavba bude oceněna znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před 
pořízením nemovitosti) vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku ve znění pozdějších předpisů, který bude žadatel předkládat jako 
povinnou přílohu při podání Žádosti o platbu, 
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 způsobilým výdajem je pořizovací cena stavby, maximálně však do výše zjištěné 
znaleckým posudkem, 

 je vydáno kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užití stavby nebo 
rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu a jsou odstraněny 
veškeré případné nedostatky, na které upozornil stavební úřad při vydání 
kolaudačního rozhodnutí2 - bude součástí znaleckého posudku. 

 
- Daň z přidané hodnoty: 

Pouze pro osoby neregistrované k DPH (neplátce DPH dle platné právní úpravy).  
 

- Nákup dopravních prostředků: 

Dopravní prostředky mohou být příjemcem využívány pouze k dopravní obsluze 
chovu ryb a zpracování ryb u příjemce a k dopravní obsluze uvádění ryb na trh 
příjemcem 

 

5.2. Věcná způsobilost - vymezení způsobilých výdajů 

 
Podporu z OP Rybářství 2014 - 2020 lze získat pouze na způsobilé výdaje.  Způsobilé 

výdaje jsou přesně vymezeny v Číselníku způsobilých výdajů v Pravidlech pro žadatele 

a příjemce podpory, ve specifické části náležející k jednotlivým opatřením. 

 

Výše způsobilých výdajů je vypočtena na základě: 

1. dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem, 
2. částky stanovené ve znaleckém posudku v případě nákupu staveb a budov či 

pozemků; 
3. sazby dle platného ceníku stavebních prací a materiálu (ÚRS PRAHA, a.s., RTS, 

a.s., Callida, s.r.o). 

Způsobilé výdaje jsou realizovány/vynaloženy žadatelem/příjemcem formou: 

1. bezhotovostní platby – příjemce je povinen realizovat finanční operace související 
s financováním způsobilých výdajů projektu prostřednictvím vlastního bankovního 
účtu, 

2. hotovostní platby – maximální výše způsobilých výdajů realizovaných v hotovosti 

v rámci jednoho projektu může činit 100 000,- Kč. 

5.3. Časová způsobilost  

a) U opatření 2.2 záměr a): 

od data registrace Žádosti o podporu do data předložení Žádosti o platbu. Za datum 
vzniku způsobilého výdaje se považuje datum podpisu smlouvy (nevztahuje se na 
smlouvy o smlouvě budoucí a na smlouvy, jejichž platnost je podmíněna získáním 
příslušné podpory), datum podpisu objednávky, nebo datum přímého nákupu. 

                                                
2
 Platí pouze na ty stavby, na které se tyto náležitosti (kolaudační rozhodnutí, atd.) vztahují ze zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Způsobilé výdaje je možné realizovat do 24 měsíců od data podpisu Rozhodnutí 
poskytovatelem podpory, jsou-li součástí projektu stavební práce. V ostatních 
případech je možné způsobilé výdaje realizovat do 12 měsíců od data podpisu 
Rozhodnutí poskytovatelem podpory. Tato lhůta, počítaná od data podpisu 
Rozhodnutí poskytovatelem podpory, bude v závěru OP Rybářství zkrácena 
nejpozději do 30. 6. 2023. 

b) U opatření 2.4: 

od data registrace Žádosti o podporu do data předložení Žádosti o platbu. Za datum 
vzniku způsobilého výdaje se považuje datum podpisu smlouvy (nevztahuje se na 
smlouvy o smlouvě budoucí a na smlouvy, jejichž účinnost je podmíněna získáním 
příslušné podpory), datum podpisu objednávky, nebo datum přímého nákupu.  

Způsobilé výdaje je možné realizovat do 24 měsíců od data podpisu Rozhodnutí 
poskytovatelem podpory, jsou-li součástí projektu stavební práce. V ostatních 
případech je možné způsobilé výdaje realizovat do 12 měsíců od data podpisu 
Rozhodnutí poskytovatelem podpory. Tato lhůta, počítaná od data podpisu 
Rozhodnutí poskytovatelem podpory, bude v závěru OP Rybářství 2014 – 2020 
zkrácena nejpozději do 30. 6. 2023. 

c) U opatření 5.3: 

od data registrace Žádosti o podporu do data předložení Žádosti o platbu. Za datum 
vzniku způsobilého výdaje se považuje datum podpisu smlouvy (nevztahuje se na 
smlouvy o smlouvě budoucí a na smlouvy, jejichž účinnost je podmíněna získáním 
příslušné podpory), datum podpisu objednávky, nebo datum přímého nákupu.  

Způsobilé výdaje je možné realizovat do 24 měsíců od data podpisu Rozhodnutí 
poskytovatelem podpory, jsou-li součástí projektu stavební práce. V ostatních 
případech je možné způsobilé výdaje realizovat do 12 měsíců od data podpisu 
Rozhodnutí poskytovatelem podpory. Tato lhůta, počítaná od data podpisu 
Rozhodnutí poskytovatelem podpory, bude v závěru OP Rybářství 2014 – 2020 
zkrácena nejpozději do 30. 6. 2023. 

5.4. Výdaje nezpůsobilé k financování 

Výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování, jsou detailně rozepsány ve specifické 

části Pravidel ke každému opatření. 

5.5. Křížové financování 

Křížové financování se v OP Rybářství 2014 – 2020 nepoužívá. 

6. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory, způsob jejího 
předložení a vyřízení 

6.1. Povinné přílohy k žádosti o podporu  

Jsou detailně rozepsány ve specifické části Pravidel ke každému opatření. 

6.2. Informace o způsobu podání žádosti 

Žádost o podporu podává žadatel prostřednictvím Portálu farmáře. 
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Žádosti o podporu budou přijímány pouze plně elektronickou cestou, bez  nutnosti osobní 
účasti žadatele na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. 
Rozsáhlé přílohy, které nelze předložit prostřednictvím Portálu farmáře, se zasílají poštou, 
nebo předkládají osobně v souladu s Pravidly. 

6.3.  Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu 

Konzultace budou poskytovány nejen osobní účastí žadatele na RO SZIF. Konzultace 

mohou probíhat telefonicky i emailem se zástupci RO SZIF.  

6.4. Seznam příloh výzvy 
1. Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

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

akvakultury – 5. Výzva OP Rybářství 2014 – 2020. 

2. Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

opatření 2.4.  Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – 5. výzva 

OP Rybářství 2014 – 2020. 

3. Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

opatření 5.3. Investice do zpracování produktů – 5. výzva OP Rybářství 2014 – 

2020. 

 
-   


