PODPORA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY
Zlín, 23. 1. 2019

Ing. Lenka Býčková

Kdo může žádat
•

Obce do 2 000 obyvatel

•

Svazky obcí zajišťující akci pro 501 – 2000 obyvatel

Jak žádat
•
•

Lze předložit pouze 1 žádost – nelze kombinovat aktivity mezi DT 1 a DT2
Elektronický formulář + tištěná verze (datová zpráva) – rozhoduje datum doručení
tištěné verze či datové zprávy

Na co lze žádat
•

Dotační titul 1
Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod

•

Dotační titul 2
Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z
jiných dotačních zdrojů

Na co lze žádat
•

Pouze investiční projekty

Pro DT1 a DT 2
•
•
•
•

•
•

Výdaje na stavební práce a dodávky technologií v přímé vazbě na daný projekt,
výdaje na zařízení staveniště,
výdaje na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na veřejný vodovod nebo veřejnou
kanalizaci,
výdaje na demolici a následnou úpravu veřejné komunikace provedenou v nezbytném rozsahu
v přímé vazbě na daný projekt v šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek
výkopových prací v komunikaci,
výdaje na rekonstrukci stavebních objektů úpravy vody v případě, že mají přímý vliv na cíle
daného projektu (tj. zlepšení kvality nebo zvýšení množství dodávané pitné vody),
vynucené přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu, pokud tyto sítě prokazatelně
znemožňují realizaci projektu.

Dotační titul 1
Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění
odpadních vod

Aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•

Výstavba a rozšíření veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů pro
stávající zástavbu.
Vybudování zdroje pitné vody, výstavba zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody,
včetně její akumulace.
Vybudování zařízení pro zajištění dostatečných tlakových poměrů ve vodovodní síti.
Výstavba kanalizace pro stávající zástavbu, za předpokladu jejího zaústění do kanalizace
ukončené stávající kapacitně vyhovující ČOV.
Výstavba kanalizace propojující stávající volné výustě za předpokladu, že odpadní vody
budou odváděny a čištěny na stávající kapacitně vyhovující ČOV.
Výstavba kanalizace současně s ČOV v obcích, kde tato infrastruktura doposud není.
Výstavba ČOV.
Intenzifikace stávající ČOV v případě, že současně dojde k připojení obyvatel podchycením
stávajících volných výustí či výstavbou nových kanalizací.)
AKTIVITY LZE V RÁMCI ŽÁDOSTI KOMBINOVAT

Nelze žádat na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

poradenské služby, inženýrské činnosti, odborný technický dozor a autorský dozor,
výdaje na zpracování zadávací dokumentace,
přípravné studie nebo jiné přípravné činnosti včetně zpracování Žádosti o poskytnutí podpory,
projektovou dokumentaci,
rekonstrukci a opravu vodovodů a kanalizací, včetně souvisejících objektů,
nákup pozemků a budov,
řady vedoucí k rekreační zástavbě a objektům nesloužícím k trvalému bydlení,
zasíťování dosud nezastavěných nových lokalit,
průzkumné hydrogeologické vrty,
domovní studny,
domovní ČOV a bezodtoké jímky, včetně výdajů na svoz odpadních vod,
dešťovou kanalizaci,
výstavbu kanalizace v případě, že obec nemá zajištěno vyhovující čištění odpadních vod,
v případě výstavby tlakové a podtlakové kanalizace rovněž výdaje na domovní čerpací stanice
nebo šachty, včetně technologického vybavení a výdajů na jejich připojení ke sběrnému řadu,
výdaje na provozování vodovodů nebo kanalizací, včetně zkušebního provozu úpravny vody
nebo ČOV,
Celý výčet nezpůsobilých nákladů naleznete ve Výzvě

Kolik lze žádat
• Minimum
• Maximum

50 000 Kč
10 000 000 Kč

Míra podpory
40 % celkových způsobilých výdajů

Trvání projektu
• 1. 1. 2019 – 31. 10. 2021

Povinné přílohy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výpis usnesení zastupitelstva obce o volbě starosty/Stanovy a doklad o zvolení či jmenování
statutárního zástupce
Smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu
Plná moc (v případě zastoupení žadatele na základě plné moci)
Podrobný položkový rozpočet
Souhrnná technická zpráva ze schválené projektové dokumentace
Podrobný situační nákres
Stavební povolení (vodoprávní rozhodnutí)
Povolení k nakládání s vodami (je-li nutné)
Usnesení zastupitelstva s prohlášením o vyčlenění vlastních prostředků na spolufinancování
Rozbory vody prokazující nevyhovující stav a doklad o provedeném náhradním zásobování
pitnou vodou u opatření b a c
Doklad o provedeném náhradním zásobování pitnou vodou (nedostatek vody, či špatné tlakové
poměry v síti, např. dovoz vody cisternou) u aktivity b) a aktivity c)

Dotační titul 2
Spolufinancování projektů vodohospodářské
infrastruktury podpořených z jiných dotačních
zdrojů

Aktivity
•

Spolufinancování projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených ze státního
rozpočtu nebo rozpočtu Evropské unie orientovaných na zásobování pitnou vodou a
odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích do 2 000 obyvatel s ukončením
realizace projektu nejpozději do 31.10. 2021

•

Spolufinancování projektů v rámci Programu 129 300 Ministerstva zemědělství –
Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II.
(mimo projekty pro místní a městské části)

•

Spolufinancování projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí – prioritní
osa 1,
• specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i
podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových
a podzemních vod
• specifický cíl 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
Kontaktní osoba pro projekty OP ŽP ve Zlínském kraji – Státní fond životního prostředí
(SFŽP) – Miroslav Zmeškal, budova 51, tel. 577 222 762

•

Spolufinancování projektů v rámci Národního programu Životní prostředí – prioritní
oblast 1
• Mimo aktivitu 1.3.B Domovní čistírny odpadních vod

Nelze žádat na:
•

Dle podmínek dotačních programů národních a evropských zdrojů, celý výčet naleznete
v pravidlech jednotlivých dotačních titulů

•

MZE např.
• Náklady na přípravu a zabezpečení akce
• Projektovou dokumentaci
• Rekonstrukci vodovodních řadů či stok
• Náklady na zainvestování pozemků
• Náklady na vodovodní a kanalizační přípojky
• Náklady na řady vedoucí k rekreační zástavbě a k objektům nesloužícím k trvalému
bydlení, atd.

•

OP ŽP např.
• Výdaje na zasíťování dosud nezastavěných pozemků
• Výdaje na individuální čištění odpadních vod a bezodtokové jímky
• Výdaje na rekonstrukci kanalizace a přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
• Výdaje na výkupy pozemků nad liniovými stavbami a nákup staveb

Kolik lze žádat
• Minimum
• Maximum

50 000 Kč
10 000 000 Kč

Míra podpory
10 % celkových způsobilých nákladů

Trvání projektu
• Dle podmínek národních a evropských zdrojů – 31. 10. 2021

Povinné přílohy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výpis usnesení zastupitelstva obce o volbě starosty/Stanovy a doklad o zvolení či jmenování
statutárního zástupce
Smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu
Plná moc (v případě zastoupení žadatele na základě plné moci)
Podrobný položkový rozpočet
Souhrnná technická zpráva ze schválené projektové dokumentace
Podrobný situační nákres
Stavební povolení (vodoprávní rozhodnutí)
Povolení k nakládání s vodami (je-li nutné)
Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo smlouva s poskytovatelem z národních či evropských
zdrojů.

Formulář žádosti a způsob podání žádosti
https://www.kr-zlinsky.cz/rp01-19-podpora-vodohospodarske-infrastruktury-aktuality-15305.html

•
•
•

•

Žádost musí být zpracována elektronicky v předepsaném formuláři, finalizována,
odeslána elektronicky, následně vytištěna.
Předkládá se 1 originál žádosti a prosté kopie příloh.
Žádost včetně příloh musí být vložena do obálky, která bude náležitě označena
(registrační číslo žádosti, úplný název a adresa žadatele, doporučuji i IČ, text:
„Neotvírat“ nebo zaslána datovou zprávou
Obálka či datová zpráva musí být doručena na adresu Krajského úřadu nejpozději
do
• 3. 8. 2019, 12 hod.
• (buď osobně, poštou) – za okamžik předložení je považován datum a hodina
fyzického doručení písemné verze žádosti či doručení datové zprávy

Příjem žádostí
21. 1. 2019 – 3. 8. 2019, do 12 hod.

Alokace prostředků na Program
21.500.000 Kč

Kdo Vám poradí
•

Ing. Táňa Vítková, Ph.D., 577 043 374, tana.vitkova@kr-zlinsky.cz – odborné
dotazy, konzultace projektových záměrů

•

Ing. Lenka Býčková, 577 043 243, lenka.byckova@kr-zlinsky.cz – dotazy k
náležitostem a vyplňování žádosti, finanční části žádosti a přílohám

Kdy budete informování o poskytnutí či neposkytnutí dotace
• Rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje o poskytnutí či neposkytnutí
dotace
9. 9. 2019
• Rozeslání dopisů a smluv
do 14 dnů od rozhodnutí orgánů kraje

Děkuji za pozornost.

Ing. Lenka Býčková
577 043 423
lenka.byckova@kr-zlinsky.cz

