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DOTAČNÍ INFO K 28. 4. 2017 

 

Ministerstvo zemědělství 

129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 
 
Oprávnění žadatelé: 

- obce 
- svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabil-

ními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za 
závazky svazku 

- vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí (pouze 
v rámci oblasti podpory uvedené pod písm. a) 

 
Oblasti podpory 
a) zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování 
vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou (podprogram 129 302) 
 
b) výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 
50 obyvatel (podprogram 129 300) 
 
c) výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem 
zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích (podprogram 129 302) 
 
d) výstavba, dostavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod, v obcích minimálně pro 50 oby-
vatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštění vyčištěné vody stanovení příslušným 
vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 
% obyvatel obce) (podprogram 129 303) 
 
e) výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou 
ČOV podle předchozího bodu 
 
f) dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za před-
pokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV 
(podprogram 129 303) 
 
g) odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní 
(městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu d) tohoto článku nebo za předpokladu, že odpadní 
vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV (podprogram 129 303) 
 

Příjem žádostí od   24. 4. 2017 
Podání žádosti do   31. 8. 2017 
 
 
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/ 
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Místo, kde žijeme 
 
Program pro ty, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrét-
ní veřejné prostranství, ať už jde o park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý plácek. 
 
Co nabízíme: 

- 300 000Kč na plánování a obnovu/výstavbu veřejného prostranství 
- odborného konzultanta/konzultantku, který/á je vaším průvodcem/průvodkyní v průběhu 

přípravy a plánování i při samotné proměně veřejného prostranství 
- účast na třech odborných seminářích, tematicky vycházejících z průběhu projektů (pláno-

vání proměny s veřejností, získávání místních zdrojů a stavba s dobrovolníky) 
 
Termíny nejbližších uzávěrek: 

- 14. 7. 2017 
 
Program je určen: 
Nestátním neziskovým organizacím (NNO), příspěvkovým organizacím (PO), účelovým zařízením 
církví (ÚZC) a obcím do 2000 obyvatel. V obcích a městech nad 2000 obyvatel musí být nositelem 
projektu NNO/PO/ÚZC (obec či město jsou tedy partnerem projektu) 
 
http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/misto-kde-zijeme/ 

 

 

http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/misto-kde-zijeme/

