DOTACE (NEJEN) PRO MALÉ OBCE

Nezapomínáme ani na malé obce,
pro které máme připravenou celou
škálu zajímavých dotací. Zejména
z Národního programu Životní
prostředí, který je jim šitý na míru.
Richard Brabec
ministr životního prostředí

Využijte výhodných dotací a ulevte rozpočtu obce
Národní program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

je určen zejména pro města a menší obce
na financování projektů v oblasti životního prostředí.
Program je financován z prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR a vhodně se doplňuje
s Operačním programem Životní prostředí tak,
aby i menší obce, které mnohdy nedosáhnou
na evropské dotace, měly možnost realizovat své
projekty s finanční podporou.

Program nabízí zejména obcím a městům finanční
podporu z prostředků Evropské unie na realizaci
projektů, které pomáhají zlepšovat životní prostředí
v České republice.

www.narodniprogramzp.cz

www.opzp.cz

Žádosti o dotace jsou přijímány prostřednictvím časově omezených výzev, které jsou koncipovány buď jako kolové soutěžní
(tj. příjem žádostí trvá až do posledního dne lhůty a poté jsou žádosti hodnoceny a schvalovány), anebo průběžné nesoutěžní
(žádosti jsou posuzovány a schvalovány průběžně tak, jak jsou doručeny Fondu). Podmínky poskytnutí dotací i výše dotace
jsou vždy zveřejněny na příslušných webových stránkách daných programů.

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Aktuální nabídka dotací
Průzkum, posílení
a budování zdrojů
pitné vody

Příjem žádostí: 11. 7. 2016 – 30. 6. 2017; typ výzvy: průběžná nesoutěžní
Výše dotace: min. 100 tisíc Kč, max. 3 miliony Kč
Podpořeny budou projekty jak na úpravu stávajících podzemních zdrojů pitné vody,
tak na vyhledání a budování nových zdrojů. Podrobnější informace: výzva NPŽP č. 8/2016.

Domovní čistírny
odpadních vod
(DČOV)

Příjem žádostí: 1. 11. 2016 – 30. 11. 2017; typ výzvy: průběžná nesoutěžní
Výše dotace: max. 80 % způsobilých výdajů
Dotace bude poskytnuta na domovní čistírny pro budovy využívané k trvalému rodinnému
bydlení a budovy ve vlastnictví obce. Podrobnější informace: výzva NPŽP č. 11/2016.

Územní studie
krajiny

Příjem žádostí: 1. 12. 2016 – 31. 12. 2019; typ výzvy: průběžná nesoutěžní
Výše dotace: max. 10 % způsobilých výdajů
Dotaci mohou čerpat úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu v gesci MMR na projekty pořízení územních studií krajiny, díky tomu
pokryjí 100 % nákladů na jejich zpracování. Dotace bude poskytnuta na zpracování
územních studií krajiny, které obcím poslouží jako komplexní podklad pro plánovací
a rozhodovací činnost (pro zlepšení vodního režimu, zlepšení protipovodňové ochrany
nebo ochrany proti erozi). Podrobnější informace: výzva NPŽP č. 14/2016.

Odstraňování
ekozátěží

Příjem žádostí: 16. 3. 2017 – 31. 12. 2020; typ výzvy: průběžná nesoutěžní
Výše dotace: min. 100 tisíc Kč, max. 40 milionů Kč, resp. podpora až 100 % způsobilých
výdajů s využitím výhodné půjčky SFŽP ČR
Podpora bude poskytnuta na odstranění nelegálních skladů odpadů a na sanace havarijních stavů tam, kde není původce znám nebo neexistuje. Podrobnější informace: výzva NPŽP č. 3/2017.

Eliminace
zápachu

Příjem žádostí: 3. 4. – 27. 9. 2017; typ výzvy: jednokolová soutěžní
Výše dotace: min. 100 tisíc Kč, max. 10 milionů Kč, resp. 60 % způsobilých výdajů
Podpora bude poskytnuta na pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných
těžkých látek (olovo, arsen, apod.), včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu, jako
např. odsávání odpadního plynu s následným čištěním pomocí biofiltrů, biopraček atd.
Podrobnější informace: výzva NPŽP č. 5/2017.

Místní Agenda 21
a Pakt starostů

Příjem žádostí: 5. 5. – 29. 9. 2017; typ výzvy: jednokolová soutěžní
Výše dotace: min. 300 tisíc Kč, max. 1 milion Kč – Rozvoj místní Agendy 21 (MA21),
min. 250 tisíc Kč, max. 1,5 milionu Kč – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii (Pakt
starostů), resp. až 80 % z celkových způsobilých výdajů
Podpořeny budou projekty spjaté s rozvojem MA21 dle oficiálně schválené Metodiky
hodnocení udržitelných měst zaměřené na oblast životního prostředí, udržitelné spotřeby
a výroby a dopravy (např. formy expertní spolupráce, informační, participační a vzdělávací
akce k udržitelnému rozvoji a sdílení dobré praxe), dále projekty podporující zapojení měst
a obcí ČR do iniciativy Paktu starostů (např. zpracování akčních plánů pro udržitelnou energii
a klima, organizace místních dnů pro energii). Podrobnější informace: výzva NPŽP č. 7/2017.

Připravujeme
Zeleň do měst a obcí

Plánovaný termín vyhlášení: září 2017
Výše dotace: pro obce do 500 obyvatel 2 miliony Kč,
pro obce nad 500 obyvatel 250 tisíc Kč

Projekty úprav školních zahrad (ZŠ, MŠ)
včetně lesních školek

Plánovaný termín vyhlášení: září 2017
Výše dotace: max. 85 % způsobilých výdajů

Detailní harmonogram plánovaných výzev NPŽP naleznete na www.narodniprogramzp.cz pod názvem Harmonogram výzev – 2017.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Aktuální nabídka dotací
Ochrana
a péče o přírodu
a krajinu

Příjem žádostí: 9. 1. – 31. 7. 2017; typy výzev: průběžné nesoutěžní
Výše dotace: až 100 % způsobilých výdajů
Podpořeny budou projekty na výstavbu rybích přechodů, vytváření a obnovu rybníků
a malých vodních nádrží, tůní, mokřadů nebo na úpravy vodních toků. Podrobnější informace
naleznete v dokumentech k výzvám OPŽP č. 50 a 51.

Zateplení
veřejných budov

Příjem žádostí: 3. 4. – 29. 9. 2017; typ výzvy: průběžná nesoutěžní
Výše dotace: až 55 % způsobilých výdajů
Dotace bude poskytnuta na zateplení veřejných budov, výměnu a renovaci oken a dveří,
instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací, instalaci systémů využívajících odpadní teplo,
výměnu zdrojů tepla pro vytápění nebo přípravu teplé vody, instalaci fotovoltaických a fototermických systémů. Podrobnější informace naleznete v dokumentech k výzvě OPŽP č. 70.

Prevence vzniku
odpadů

Příjem žádostí: 3. 4. – 31. 7. 2017; typ výzvy: kolová soutěžní
Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů
Dotace bude poskytnuta na pořízení domácích kompostérů pro občany, kontejnerů
na třídění textilního a oděvního odpadu, center pro opětovné použití výrobků.
Podrobnější informace naleznete v dokumentech k výzvě OPŽP č. 68.

Rekultivace
starých skládek

Příjem žádostí: 3. 4. – 30. 6. 2017; typ výzvy: kolová soutěžní
Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů
Podpořena bude rekultivace starých skládek provozovaných před účinností zákona
č. 238/1991 Sb. Podrobnější informace naleznete v dokumentech k výzvě OPŽP č. 76.

Zajištění povodňové
ochrany včetně
protipovodňových
opatření

Příjem žádostí: 18. 4. – 30. 6. 2017; typ výzvy: kolová soutěžní
Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů
Dotace bude poskytnuta na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních
a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány. Podrobnější informace
naleznete v dokumentech k výzvě OPŽP č. 63.

Připravujeme
Plánovaný příjem žádostí: od října 2017
Výstavba, dostavba stokových systémů
a výstavba a modernizace čistíren odpadních vod Výše dotace: 63,75 % způsobilých výdajů

Výstavba, dostavba vodovodů a zdrojů pitné
vody včetně úpraven

Plánovaný příjem žádostí: od října 2017
Výše dotace: 63,75 % způsobilých výdajů

Detailní harmonogram plánovaných výzev OPŽP naleznete na www.opzp.cz pod názvem Harmonogram výzev – 2017.

NABÍDKA DOTACÍ PRO DOMÁCNOSTI
Dešťovka

Nová zelená úsporám

Kotlíkové dotace

Dotace pro
vlastníky či
stavebníky domů
na využití srážkové a odpadní vody
v domácnosti i na zahradě.

Dotace na komplexní,
nebo dílčí zateplení
domů, výstavbu
v pasivním standardu a efektivní
využití zdrojů energie.

Dotace na výměnu starých,
neekologických kotlů v rodinných
domech.

www.dotacedestovka.cz

www.novazelenausporam.cz

www.sfzp.cz/kotlikovedotace

PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Vystrojení nového podzemního
vrtu a napojení na stávající rozvod
pitné vody v obci Lhota
Středočeský kraj
Podpora SFŽP ČR:

Realizace protipovodňových
opatření v obci Dubenec
Královéhradecký kraj
Celková výše podpory:

826 886 Kč

Odstranění skládky pneumatik
v obci Bor u Skutče

1 808 000 Kč

Pardubický kraj
Podpora SFŽP ČR:

Starý Spálenec: Obnova
původního toku
a výstavba tůní

Pořízení elektromobilu
v obci Stonava
Moravskoslezský kraj
Podpora SFŽP ČR: 220 000 Kč

Plzeňský kraj
Celková výše podpory: 6 008 188 Kč

Domácí čistírny
odpadních vod – Mítov
v obci Nové Mitrovice
Plzeňský kraj
Podpora SFŽP ČR:

19 999 000 Kč

1 360 000 Kč

Zateplení a výměna výplní
otvorů kulturního domu v obci Hať
Pořízení vybavení na údržbu
zeleně v obci Jiřice
Kraj Vysočina
Podpora SFŽP ČR:

Moravskoslezský kraj
Celková výše podpory: 1 769 598 Kč

400 000 Kč

Národní program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

PŮJČKY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
SFŽP ČR poskytuje zvýhodněné půjčky na kofinancování vodohospodářských projektů,
projektů nakládání s odpady a na energetické úspory podpořené z Operačního programu
Životní prostředí. Půjčka s úrokovou sazbou od 0,45 % může být poskytnuta až do výše
rozdílu mezi poskytnutou dotací z OPŽP a celkovými způsobilými výdaji na dotací podpořený
projekt. Více informací o zvýhodněných půjčkách naleznete na www.sfzp.cz/pujcky.

ÚROKOVÁ SAZBA

OD 0,45 %

BEZPLATNÁ POMOC ŽADATELŮM O DOTACE
Kromě podrobných informací, které jsou k dispozici na webových stránkách, mohou zájemci o dotace využít také bezplatnou
telefonní linku. Ve všech krajských městech mají navíc možnost využít osobních konzultací na krajských pracovištích SFŽP ČR.

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

MŽP_malé obce – v6– 05/2017

www.narodniprogramzp.cz / www.opzp.cz / Zelená linka: 800 260 500 / e-mail: dotazy@sfzp.cz

