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VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY V OBCÍCH
Pojďme společně řešit problém sucha!
O dotaci na využití srážkové vody mohou žádat i obce, úřady, školy, neziskové organizace a další.
V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) je pro vás připravena 1 miliarda korun. Požádejte o dotaci do 31. srpna 2017.
Podrobné informace o podmínkách dotace naleznete v textu 62. výzvy OPŽP na stránkách programu www.opzp.cz.

AKUMULACE SRÁŽKOVÉ VODY PRO ZÁLIVKU VEŘEJNÉ ZELENĚ
• Dotace 85 % způsobilých výdajů
• Min. způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč
• Pro veřejné budovy (úřady, školy, nemocnice, apod.) a veřejné zpevněné plochy
• Pro veřejné subjekty a nestátní neziskové
organizace
• Pro území se stávající zástavbou z převážné části nekomerčního (nepodnikatelského) charakteru
• Pokud budou splněny všechny legislativní
náležitosti, lze využít i k jiným účelům, např.
technologickým či ke splachování toalet
1 zachytávání srážkové vody
2 filtrace srážkové vody
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3 akumulace srážkové vody
4 voda na zálivku
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VÝSTAVBA A OPRAVA NÁDRŽÍ ZA ÚČELEM ZACHYCENÍ SRÁŽKOVÉ VODY
• Dotace 85 % způsobilých výdajů
• Min. způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč
• Nutnost napájení nádrže srážkovou vodou
z intravilánu obce
• Nutnost osazení nádrže bezpečnostním
přelivem
• Nutnost předčištění přitékající vody před
vtokem do nádrže
• Pro veřejné subjekty a nestátní neziskové
organizace

1 přítok srážkové vody
2 akumulační prostor, max. 50 % objemu nádrže
3 stálá vodní hladina
4 volný retenční prostor, min. 50 % objemu nádrže
5 maximální vodní hladina
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Ministerstvo životního prostředí • www.mzp.cz • tel.: +420 267 121 111 • Vršovická 65, 100 10  Praha 10
Státní fond životního prostředí ČR • www.sfzp.cz • tel.: +420 267 994 300 • Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4

VÝMĚNA NEPROPUSTNÝCH POVRCHŮ ZA PROPUSTNÉ
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Dotace 50 % způsobilých výdajů
Min. způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč
Na veřejných plochách a prostranstvích
Pro veřejné subjekty a nestátní neziskové
organizace
• Podpora možná i v rámci projektů celkové
úpravy řešeného prostranství

1 nepropustný povrch
2 odtok dešťové vody po povrchu 100 %, žádný vsak
3 propustný povrch
4 vsak dešťové vody min. 50 %

ZEPTEJTE SE, POMŮŽEME VÁM!
Kromě podrobných informací, které jsou k dispozici na webových stránkách, můžete využít také bezplatnou
telefonní linku. Ve všech krajských městech máte navíc možnost využít osobních konzultací
na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR.

ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY ZDARMA
Zelená bezplatná informační linka je v provozu v pondělí až pátek od 7.30 do 16.00 hodin.

dotazy@sfzp.cz
800 260 500
www.opzp.cz

