
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

III. výzva Ministerstva zemědělství

k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 290 
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“

Ministerstvo zemědělství, jakožto poskytovatel, vyhlašuje prostřednictvím Odboru 
vody v krajině a odstraňování povodňových škod výzvu pro podávání žádostí 
o poskytnutí podpory v rámci programu 129 290.

Žádosti v rámci podprogramu 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých 
vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ budou přijímány od 17. 9. 2018 do 15.1. 2019.
Žádost musí být doručena na Ministerstvo zemědělství Odboru vody v krajině 
a odstraňování povodňových škod prostřednictvím podatelny do 15 hodin posledního 
dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas doručení na MZe, 
je tedy nezbytné počítat s časovou rezervou.

Alokace (maximální celková finanční podpora na schválené projekty programu 129 290) 
je vyhlášena ve výši 400 mil. Kč z prostředků kapitoly Ministerstva zemědělství. V případě 
překročení celkové alokace může být výše uvedený termín příjmu žádostí rozhodnutím 
poskytovatele dotace zkrácen nebo v případě nenaplnění celkové alokace prodloužen.

Žádosti o podporu musí být podány v souladu s Pravidly České republiky 
Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 290 
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ 
a způsobu kontroly jejich užití.

Odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti
Trpí-li žádost vadami, postupuje poskytovatel podle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona 
č.218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla). Poskytovatel může v souladu s § 14k odst. 3 rozpočtových pravidel 
vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů.

Přednostně budou do programu 129 290 zařazeny žádosti, které budou obsahovat 
všechny přílohy dle odst. VI. Základní náležitosti žádosti výše uvedených Pravidel.

Všechny závazné informace a dokumenty pro podání žádostí jsou k dispozici 
na internetových stránkách Ministerstva zemědělství:
http://eaqri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/.
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