Dotace na využití dešťové vody v obcích
Kdo může žádat:
• Obce, úřady, školy, neziskové organizace a další.
Na co lze získat podporu
• Akumulace srážkové vody do nádrží pro zálivku veřejné zeleně
• Akumulace srážkové vody do nádrží pro splachování WC
• Výstavba a oprava nádrží za účelem zachycení srážkové vody
• Výměna nepropustných povrchů za povrchy propustné
• Projektová příprava (projektová dokumentace, studie odtokových poměrů, žádost o dotaci, výběrové
řízení, realizační management, atd. až do výše 10 % z celkových způsobilých výdajů)
Kolik lze získat na jeden projekt:
• Dotace: max. 85 %
• Alokace výzvy: 1,8 mld. Kč
• Min. výše způsobilých realizačních výdajů: 200 tis. Kč bez DPH
Další informace:
• Sběr žádostí probíhá od 1.3.2018 do 7.1.2019
• Výzva je průběžná, nesoutěžní
Proč hospodařit se srážkovými vodami ve Vaší obci?
• Zlepšení vzhledu náměstí, ulice i parku realizací přírodě blízkých opatření
• Odlehčení přetíženým ČOV v průběhu přívalových srážek
• Lepší dostupnost podzemní vody v zástavbě v období sucha
• Zlepšení mikroklimatických podmínek díky výparům z vegetace
• Zlepšení protipovodňové ochrany obce
• Nižší platby za stočné
• Více vody ve studních
• Zachycení a akumulace nárazových průtoků z nepropustných ploch
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Typové projekty:
1) Výměna nepropustných povrchů za propustné
V důsledku nepropustného povrchu na stávajícím
parkovišti nedochází k žádnému vsaku dešťové
vody a voda odtéká po povrchu. Díky realizaci
projektu bude vybudováno nové parkoviště
s propustným povrchem, kde dochází k min. 50 %
vsaku dešťové vody.




Dotace: 50 %
Realizace na veřejných prostranstvích,
veřejných plochách
Dotace určena pro veřejné subjekty a
nestátní neziskové organizace

2) Akumulace srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně či splachování WC ve veřejných budovách
Díky realizaci projektu lze vybudovat podzemní
nádrž na zachytávání srážkové vody, která může
sloužit jak pro zálivku veřejné zeleně, tak pro
splachování WC ve veřejných objektech např.: ZŠ,
MŠ, obecní úřad, nemocnice apod.






Dotace: 85 %
Realizace ve veřejných budovách
Dotace určena pro veřejné subjekty a
nestátní neziskové organizace
Pro
území
se
stávající
zástavbou
z převážné části nekomerčního charakteru
Součástí opatření mohou být přestavby
trubních
vedení
a
technologického
vybavení až po koncové zařízení k odběru

3) Výstavba a oprava nádrží za účelem zachycení srážkové vody
Realizací projektu dojde k vybudování retenční nádrže,
díky které dojde k regulaci odtoku srážkových vod do
povrchových vod nebo kanalizace.






Dotace: 85 %
Pro veřejné subjekty a nestátní neziskové
organizace
Nutnost napájení nádrže srážkovou vodou
z intravilánu obce
Nutnost osázení nádrže bezpečnostním
přelivem
Nutnost předčištění přitékající vody před
vtokem do nádrže

Referenční projekty
Klient

Název projektu

Dotace

Město Šenov

Rozšíření kanalizace Šenov

147 905 444,- Kč

Městys Veverská Bítýška

Kanalizace a ČOV Veverská Bítýška

59 037 270,- Kč

Svazek obcí Nové Syrovice a
Láz

Nové Syrovice a Láz - splašková kanalizace a
ČOV

41 788 906,- Kč

Obec Mouřínov

Kanalizace a ČOV obce Mouřínov

23 812 078,- Kč

Obec Hluboké Mašůvky

Odkanalizování obce Hluboké Mašůvky -2. stavba

16 839 540,- Kč

Město Příbor

Odkanalizování ulic Hukvaldská a Myslbekova v
Příboře

5 455 802,- Kč

Obec Terezín

Rekonstrukce kanalizace po povodních

2 980 907,- Kč

*Kompletní výčet referencí je uveden na webových stránkách http://www.rpa.cz/Reference/Vybrane-reference

O naší společnosti
Skupina RPA se od roku 2002 zabývá komplexními poradenskými službami v oblasti grantů a dotací. Mezi
naše spokojené klienty patří města, obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace, školy i další příjemci
dotací. Za více než 15 let své existence jsme zajistili svým klientům dotační prostředky v celkové výši
přesahující 18 mld. Kč!
Proč s námi spolupracovat








15 let zkušeností
18 mld. Kč získaných dotací
celorepubliková působnost
pojištění profesní odpovědnosti
kvalifikovaný tým více než 40 odborníků
přes 700 spokojených klientů
osobní přístup, odpovědnost, profesionalita

Služby, které Vám můžeme nabídnout

Zmapování dotačních
možností

Zpracování žádosti

Výběrové řízení

Pobočka Praha
Na Strzi 65/1702
140 00 Praha 4
Tel.: +420 737 611 547

Realizační
management

Pobočka Ostrava
28. října 3346/91
702 00 Ostrava
tel.: +420 732 280 460

