Stručný přehled o dotačních titulech v oblasti vodohospodářské infrastruktury
A) ROZPOČET KRAJE VYSOČINA
1. Fond Vysočiny – program „Projektová příprava ve vodním hospodářství“
Předmět poskytování dotací: projektové dokumentace týkající se zásobování pitnou
vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem
Programový dokument: Výzva pro předkládání žádostí (zpravidla vyhlášena na 1. nebo 2.
zasedání zastupitelstva kraje v kalendářním roce)
Termín pro předkládání žádostí: zpravidla březen kalendářního roku
Výše podpory: max. 60 % celkových nákladů, max. 300 000 Kč
Více informací: www.fondvysociny.cz
2. Fond Vysočiny – program „Stavby ve vodním hospodářství“
Předmět poskytování dotací: výstavby a intenzifikace vodovodů, kanalizací a čistíren
odpadních vod (ČOV)
Programový dokument: Výzva pro předkládání žádostí (zpravidla vyhlášena na
prosincovém zasedání zastupitelstva kraje v kalendářním roce)
Termíny pro předkládání žádostí: zpravidla leden kalendářního roku
Výše podpory: max. 75 % uznatelných nákladů, max. 10 000 000 Kč
Více informací: www.fondvysociny.cz
B) STÁTNÍ ROZPOČET
Ministerstvo zemědělství (MZe) - Program 129 250 „Výstavba a technické
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“
Předmět poskytování dotací: výstavba vodovodů, kanalizací a ČOV
Programový dokument: Pravidla pro poskytování a čerpání státní finanční podpory
v rámci programu 129 250
Termín pro předkládání žádostí: podle vyhlášených výzev
Více informací: www.mze.cz
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) - Národní program Životní prostředí
Příjem žádostí dle vyhlášených výzev se zaměřením na vodovody, kanalizace, domovní
čistírny odpadních vod, zdroje pitné vody, projektovou přípravu
Více informací: www.narodniprogramzp.cz , www.sfzp.cz
C) FONDY EU
Operační program Životní prostředí pro období 2014 – 2020 (OPŽP)
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Termín pro předkládání žádostí: podle vyhlášených výzev
Řídící instituce: MŽP, administruje Státní fond životního prostředí ČR
Více informací: www.opzp.cz , www.sfzp.cz
UPOZORNĚNÍ:
1. Vždy je třeba soulad navrhovaného řešení s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje
Vysočina, který je zveřejněn na http://prvk.kr-vysocina.cz/ .
2. Je třeba plnit zákonné povinnosti dané vlastníkům a provozovatelům vodovodů a
kanalizací pro veřejnou potřebu dané zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Více informací:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního
hospodářství
Ing. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363, e-mail zvolanek.r@kr-vysocina.cz

