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HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI 

(VELKÁ DEŠŤOVKA PRO OBCE A MĚSTA) 

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU 

144. výzva OPŽP, specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se 

srážkovými vodami, aktivita 1.3.2 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další 

využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků  

PODPOROVANÉ AKTIVITY 

V rámci aktivity 1.3.2 jsou podporovány: 

• povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, 

vsakovací nádrž), 

• dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury), 

• podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty, 

• povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo 

kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční 

nádrže, umělé mokřady), 

• akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. 

na zálivku či splachování WC), 

• výměny nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy 

s daným součinitelem odtoku každého z nových povrchů,  

• budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 

včetně, 

• výstavby střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 

včetně, 

• přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na 

povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně. 

SPECIFIKACE VÝZVY 

• V rámci aktivity nelze podpořit výměnu nepropustných zpevněných povrchů za propustné 

zpevněné a propustné povrchy a budování propustných zpevněných povrchů, pokud na 

dotčené plochy bude cíleným soustředěným přítokem přiváděna voda z okolních ploch 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

• výdaje na zařízení staveniště,  
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• výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro 

úspěšnou realizaci projektu v rozsahu podporovaných opatření, 

• edukativní informační tabule, 

• pevně zabudované závlahové systémy zelených střech. 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

• kraje,  

• obce,  

• dobrovolné svazky obcí,  

• organizační složky státu,  

• státní podniky,  

• státní organizace,  

• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace  

• městské části hl. města Prahy,  

• příspěvkové organizace,  

• vysoké školy a školská zařízení,  

• nestátní neziskové organizace (o.p.s, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), 

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy.  

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ 

• Výše podpory – pro aktivitu 1.3.2 maximálně 85 % celkových způsobilých nákladů, pro budování 

zpevněných povrchů max. 30 % celkových způsobilých výdajů 

• Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt 200 000 Kč (bez DPH). 

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT 

• Projekt může být realizován na území celé České republiky.  

KDY A KDE BUDU MOCI ŽÁDAT O DOTACI 

• Příjem probíhá prostřednictvím systému MS2014+ od 3. února 2020 do 11. ledna 2021 (20:00). 

Kontaktuje nás, rádi vám poskytneme podrobnější informace a připravíme žádost. 

Dr. Čestmír Hrdinka 

Mob.: 720 976 648 

hrdinka@naviga4.cz 
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