
I. Výzva Ministerstva zemědělství 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129310 "Podpora 
konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy - II. etapa" (dále jen 
"program 129 310"). 

Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) vyhlašuje prostřednictvím Odboru vody v krajině 
a odstraňování povodňových škod výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
programu 129310. 

Žádosti o podporu v rámci programu 129 310 jsou přijímány následovně: 
1. v rámci podprogramu 129312 od vyhlášení výzvy průběžně do 31. 7. 2017 do 

12:00. 
2. v rámci podprogramu 129313 od vyhlášení výzvy průběžně do 30. 11. 2017 do 

12:00 

Alokace (maximální celková podpora z prostředků programu na schválené projekty) 
na rok 2017 je vyhlášena ve výši 183 míl. Kč z prostředků kapitoly MZe, dle disponibilních 
možností rozpočtu. 

Žádosti o podporu musí být podány v souladu s Pravidla České republiky - Ministerstva 
zemědělství č. j. 29419/2016-MZE-15152 pro poskytování podpory z programu 129310 
"Podpora konkurenceschopností agropotravínářského komplexu - závlahy - II. etapa" 
a způsobu kontroly jejich využití (dále jen "Pravidla") 

Žádost je třeba doručit na Ministerstvo zemědělství Odboru vody v krajině a odstraňování 
povodňových škod prostřednictvím podatelny do 12 hodin posledního dne lhůty. V případě 
zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení na Mze Ue třeba počítat 
s časovou rezervou). 

Všechny ínformace a závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách MZe 
http://eagri.czlpublic/web/mze/voda/dotace-ve-vh/ostatni-opatreni-ve-vh/ 

Upozornění pro žadatele: 

Oblasti podpory 
a) Podpora obnovy a budování závlahového detailu 

pořízení strojů a zařízení k dodávce závlahové vody k plodinám (závlahový 
detail), v souladu s platnými Pravidly, 

b) Podpora obnovy, budování a optimalizace závlahových sítí 
výstavba a obnova čerpacích stanic, 
výstavba a obnova odběrných objektů, 
výstavba a obnova trubních rozvodů a závlahových kanálů, 
výstavba a obnova závlahové nádrže, 
řídící a optimalizační systémy závlahových soustav, například měřící a regulační 
zařízení, automatizační a řídící zařízení, komunikační zařízení, meteorologické 
přístroje a čidla půdní vlhkosti. 



Oprávnění žadatelé: 
žadatelem o podporu muze být zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo 
právnická osoba podnikající v zemědělské výrobě v souladu se zákonem 
Č. 252/1997 Sb., o zemědělství, nebo podnikatelský subjekt - právnická osoba 
provozující závlahové zařízení sloužící pro zemědělskou pNovýrobu, který je 
alespoň z 60 % vlastněn zemědělskými pNovýrobci. 
žadatelem o podporu nemůže být subjekt, který nemá tNalý pobyt, případně sídlo 
obchodní firmy na území České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká 
na území České republiky, nebo subjekt, jehož pozemek, na který je poskytována 
dotace, se nenachází na území České republiky. 
pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory z titulu mladých zemědělců může bý1 
příjemcem fyzická osoba, které ke dni podání žádosti není více než 40 let, nebo 
právnická osoba, která je řízena mladým zemědělcem, který splňuje definici 
příjemce dotace - fyzické osoby, nebo fyzická osoba, kterou mladý zemědělec 
řídí, tj. plní funkce statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním jmění 
z více než 50% minimálně po dobu vázanosti realizace projektu nebo zemědělec, 
který zahájil činnost během pěti let před datem podání žádostí o podporu. 
Státní pozemkový úřad. 

Poskytovatel dotace: 

Ministerstvo zemědělství 

Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod 
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 

Tel.: +420221 812086, fax: +420221 812984 

Vyhlášeno dne n. 'O. 2017 

ln . Marian Jurečka 

mi istr zemědělství 


