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DOTAČNÍ PROGRAM

DEŠŤOVKA
Ministerstvo životní prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlásili nový dotační program DEŠŤOVKA. Cílem
programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit
tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Podporována jsou opatření týkající se akumulace
srážkové vody, popř. využití přečištěné odpadní vody pro splachování WC a zálivku zahrady. Žádosti o dotaci jsou přijímány
elektronicky od 29.05.2017 do vyčerpání alokace, která je 100 mil. Kč.

Často kladené otázky:
Pro koho je program určen?
Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří
chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.
Je možné získat dotaci na dům zkolaudovaný jako budova k rodinné rekreaci, kde má žadatel hlášen trvalý pobyt?
Dotaci není možné získat na domy určené k rekreaci, a to ani v případě, že tam žadatel má nahlášen trvalý pobyt.
Jaké aktivity jsou podporovány?
 Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
 Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
Je možné získat dotaci na pouhou akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady?
Pouhá akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady není podporována. Území města Valašské Meziříčí nesplňuje kritéria
území zasaženého akutním nedostatkem vody.
Kdy je možné o dotaci požádat?
Žádosti o dotaci jsou přijímány od 29.05.2017. Příjem žádostí o dotaci bude ukončen po vyčerpání alokace 100 mil. Kč.
Jakým způsobem je možné o dotaci?
Žádosti o dotaci jsou podávány elektronicky přes internetové stránky http://www.dotacedestovka.cz. Žadatelé také
mohou navštívit kterékoliv z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR, kde mohou žádost vyplnit.
Jaké dokumenty jsou potřeba pro podání žádosti o dotaci?
Hlavním dokumentem je samotná žádost vyplněná přes internet. Dále pak odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo
autorizovaným projektantem a písemný souhlas spoluvlastníků domu (je-li relevantní).

Město Valašské Meziříčí
Odbor kanceláře starosty – oddělení rozvoje města
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Jaká je výše dotace u jednotlivých podporovaných opatření?
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku
zahrady



určeno pro všechny rodinné a bytové domy v ČR
včetně novostaveb
přečištěnou odpadní vodu je nutné využít alespoň
ke splachování toalet
dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím
srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s
využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže
+ 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně
však 50 % z celkových způsobilých výdajů

Dešťovka

Zelená linka

Státní fond životního prostředí ČR

https://www.dotacedestovka.cz/

bezplatná telefonní linka

https://www.sfzp.cz/





určeno pro všechny rodinné a bytové domy v ČR
včetně novostaveb
srážkovou vodu je nutné využít alespoň ke
splachování toalet
dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže,
maximálně však 50 % z celkových způsobilých
výdajů

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím
srážkové vody




Kam se obrátit pro informace?

800 260 500
E-mail

info@sfzp.cz
Uvedené informace a schémata jsou převzata z webových stránek Státního fondu životního prostředí ČR
https://www.sfzp.cz/ a https://www.dotacedestovka.cz/.
Město Valašské Meziříčí
Odbor kanceláře starosty – oddělení rozvoje města

