 Ministerstvo

životního prostředí ČR – (SFŽP ČR)
- Národní program ŽP
- Operační program ŽP

 Ministerstvo
 Liberecký

zemědělství – národní dotace

kraj - Fond ochrany vod LK

1.








Dešťovka - https://www.dotacedestovka.cz/
(číslo výzvy 12/2017, Národní program ŽP)

Cíl: udržitelné a efektivní hospodaření s vodou a snížení množství
odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.
Příjemci: majitelé obytných, rekreačních a bytových domů či
vlastník obytných částí zemědělských usedlostí z celé ČR
Příjem žádostí: 7. 8. 2017 – vyčerpání alokace
Alokace: 240 mil. Kč
Výše podpory: až 50 % ze zp.v.
- Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – až
55 tis. Kč
- Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i
splachování v domácnosti – až 65 tis. Kč
- Využití přečištěné odpadní vody jako vody
užitkové s možným využitím vody srážkové – až 45
tis. Kč/60 tis. Kč

Způsobilé výdaje: nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce,
úprava rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění odpadních
vod – i projektová dokumentace

2.

Domovní čistírny odpadních vod

(číslo výzvy 17/2017, Národní program ŽP)








Cíl: omezení znečištění povrchových a podzemních vod z
komunálních zdrojů prostřednictvím DČOV do kapacity 50 EO, v
oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska
výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti
zakončené ČOV.
Oprávnění příjemci: Obce, DSO, Spolky, Obchodní společnosti
vlastněné z více než 50 % majetku obcemi
Podání žádosti: 16.10.2017 – 30.6.2019 (realizace projektu do
31.12.2021)
Alokace: 200 mil. Kč



Výše podpory: max. 80 % ze způsobilých výdajů,
1-5 EO - 100 tis. Kč
6-15 EO - 170 tis. Kč
16-50 EO - 240 tis. Kč



Způsobilé výdaje: - nákup zařízení DČOV (typ a
parametry musí být v souladu s
požadavky vodoprávního úřadu),
- instalace a zprovoznění zařízení,
- technologie pro nepřetržitý
monitoring provozu
- proškolení obsluhy zařízení,
- náklady na projektovou přípravu,
- zajištění servisu a údržby..

3.

Zdroje vody - Průzkum, posílení a budování
zdrojů pitné vody
(číslo výzvy 2/2018 - Národní program ŽP)



Cíl: zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídající kvalitě,
vyhledávání nových zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva
pitnou vodou



Předmět podpory: - realizace nových/regenerace
stávajících zdrojů vody
- realizace nových/zkapacitnění přivaděčů
pitné vody
- realizace průzkumných vrtů



Oprávnění příjemci: DSO, Obce, PO územních samosprávních
celků, obchodní společnosti – více jak 50% obce



Podání žádosti: 4.5.2018 – 18.12.2020 (vyčerpání alokace),
realizace projektů do 31.12.2023
Alokace: 600 mil. Kč





Výše podpory: - 80 %/70 % ze zp.v. – projekty řešící
akutní/možný nedostatek zásobování
pitnou vodou
- 60 % ze zp.v. – realizace průzkumných
vrtů – vyhledání zdroje pitné vody



Způsobilé výdaje: - projektová příprava vč.
souvisejících průzkumných prací, odborné
posudky, zpracování dat, stavební práce apod.

Program 129 300 „Podpora výstavby a
technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací II“








Podmínky: Soulad s PRVKÚK, na území obce/místní části do
1.000 obyvatel
Oprávnění žadatelé – Obce, DSO, vodohospodářské akciové
společnosti s více než 90 % většinou kapitálové účasti obcí
Příjem žádostí – 20. 9. 2018 – 15. 1. 2019
Výše podpory: až 70% ze zp.v.
Alokace – 800 mil. Kč



Oblast podpory: - zmírnění negativních dopadů sucha –
propojování a rozšiřování vodárenských
soustav, posilování akumulace pitné vody
pro zajištění zásobování pitnou vodou
- výstavba vodovodů pro veřejnou
potřebu, vč. vodárenských objektů –
min. 50 obyvatel
- výstavba/modernizace úpravny vody
- výstavba/modernizace/intenzifikace
ČOV – u nové ČOV napojení min. 50%
obyv.
- výstavba hlavních kanalizačních
sběračů, kanalizační sítě a souvisejících
objektů




Zřízení fondu vychází z ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách – kraj
tvoří rezervu finančních prostředků pro případné ekologické havárie
Fond je tvořen z části poplatků za odběr podzemní vody odebrané na území Libereckého
kraje a je příjmem rozpočtu kraje dle § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy VHI a na zřízení a
doplňování zvláštního účtu podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Program vodohospodářských akcí LK

a)
b)

c)
d)
e)

Účel podpory: obnova a modernizace stávající VHI a výstavba nových vodních
děl:
Výstavba/obnova ČOV s napojením min. 20 EO,
Výstavba/rozšíření/obnova veřejné kanalizace na odvádění odpadních vod s
napojením min. 20 EO. Platí pro kanalizace, u kterých je zajištěno
odvádění a čištění odpadních vod v souladu s vodním zákonem,
Výstavba/rozšíření/obnova vodovodu vč. vodárenských objektů s možností
připojení min. 20 osob
Vybudování náhradního zdroje pitné vody
Zpracované PD k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení nebo
ohlášení stavby na výše uvedené aktivity – vydané platné ÚR/SP s nabytím
právní moci od 1. 1. 2017

Oprávnění příjemci: Obce do 4.000 obyvatel, Svazky
obcí LK
 Výše podpory: max. 70 % způsobilých výdajů, max. 2
mil. Kč
 Podmínky: Soulad s PRVK LK, ukončení realizace
projektu – vydání kolaudace/nabytí právní moci
povolení…
 Aktuálně nevyhlášen


