PRIORITNÍ OSA 1

Dotace z OPŽP pro zlepšování kvality
vody a snižování rizika povodní
Operační program Životní prostředí má v letech 2014–2020 připraveny prostředky ve výši téměř 767 milionů eur
pro projekty na snížení znečištění povrchových a podzemních vod, na zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo, na zajištění povodňové ochrany a snížení rizika povodní. Konkrétně se jedná např. o projekty na výstavbu
či rekonstrukci čistíren a úpraven vod, kanalizací, vsakovacích a retenčních zařízení.

PODPOROVANÉ OBLASTI

VÝŠE PODPORY

Každá prioritní osa je členěna na oblasti podpory, tzv. specifické cíle, které vymezují určité typy podporovaných projektů. Pro prioritní osu 1 jsou stanoveny tyto cíle:
1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů
a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti
a množství
1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Dotace z Fondu soudržnosti je poskytována maximálně
do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
U projektů generujících příjmy se celkové způsobilé výdaje stanoví odečtením příjmů projektů z celkových způsobilých realizačních výdajů.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI
O dotaci mohou zažádat zejména kraje, obce, příspěvkové
organizace, organizační složky státu, státní podniky, vysoké
školy a školská zařízení, veřejné výzkumné instituce a obchodní společnosti. Úplný výčet subjektů, podmínky pro
podání žádosti o dotaci a podrobnější informace si prostudujte v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020
(dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory“).

KDY MŮŽETE ŽÁDAT O DOTACI
Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy
vyhlášené pro daný specifický cíl. Harmonogram výzev je
k dispozici na www.opzp.cz v sekci Nabídka dotací.

Na vybudování varovných protipovodňových systémů
bude poskytována dotace maximálně do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů.

JAK POSTUPOVAT
Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory, která jsou k dispozici na webových stránkách www.opzp.cz.

ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY ZDARMA

800 260 500
Zelená bezplatná informační linka je v provozu
v pondělí až pátek od 7.30 do 16.00 hodin.

dotazy@sfzp.cz
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AKTUÁLNĚ LZE PODPOŘIT NÁSLEDUJÍCÍ
TYPY PROJEKTŮ
Zajištění povodňové ochrany
• Zprůtočnění nebo zvýšení průtoku koryt vodních toků
a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů (např.
zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vytváření
povodňových koryt a tůní, vložení meandrující kynety,
zvýšení členitosti koryta).
• Obnovení, výstavba a rekonstrukce nebo modernizace
vodních děl sloužících povodňové ochraně (např. výstavba suchých nádrží, vybudování nebo rekonstrukce
bezpečnostních přelivů).

Preventivní protipovodňová opatření
• Analýza odtokových poměrů včetně návrhů protipovodňových opatření (např. zpracování podkladů pro
stanovení záplavových území a map povodňového
ohrožení).
• Budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby včetně budování a modernizace měřicích
stanic na státní, regionální a místní úrovni.
• Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů
v rámci hlásné povodňové služby na státní, regionální
a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů.

Hospodaření se srážkovými vodami „Velká Dešťovka“
• Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění
do toků (např. podzemní nebo plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení, zelené střechy, výměna nepropustných povrchů).

Kompletní přehled podporovaných aktivit
včetně jejich podmínek naleznete
v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory.

SLOVNÍČEK POJMŮ
Intravilán – souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí,
popřípadě pro zastavěné plochy a plochy určené k zástavbě.
Způsobilý výdaj – přesnou definici naleznete v Pravidlech pro
žadatele a příjemce podpory v kapitole B – Obecná pravidla,
a to včetně vymezení specifických způsobilých a nezpůsobilých
výdajů pro jednotlivé prioritní osy.
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