Seznam dotačních titulů
Prioritní téma: Boj se suchem
a kvalita vod

Dotační tituly

Vypsal

Typ

Termín výzvy

Kdo může žádat

Výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod

2.3.2020 - 30.6.2021

Obce

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77

Národní program Životní prostředí

Výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody

4.5.2018 - 18.12.2020

Obce
Dobrovolné svazky obcí
Příspěvkové organizace územních samosprávných celků

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=55

Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
Národní program Životní prostředí
MŽP

Výzva č. 12/2017: Dešťovka II
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

7.9.2017 - do vyčerpání alokace
Majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů
19. 8. 2019 do 31. 12. 2023, nebo fyzické a právnické osoby, obecně prospěšné organizace, obce, kraje, občanská sdružení, svazky obcí,

Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu

Národní programy

www

Národní program Životní prostředí

MŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků a Správa jeskyní ČR

podporuje se zejména zlepšování přirozených funkcí
vodních toků, obnova mokřadů, tůní, obnova vodních
nádrží přírodě blízkého charakteru
Národní program Životní prostředí
1. Prioritní oblast: Voda

plánovaná

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování
rizika povodní
Specifický cíl: 1.1 – Snížit množství vypouštěného
znečištění do povrchových i podzemních vod z
komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do
povrchových a podzemních vod
(kanalizace, ČOV)

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/povinnost_organu_natura_prvni
_vyzva/$FILE/OOOPK-Vyzva_aktualizace_1-2020_interni_POPFK-20200416.pdf

https://www.mzp.cz/cz/povinnost_organu_natura_prvni_vyzva
https://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zivotni_prostredi

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_program_zivotni_prostr
edi/$FILE/OFDN-smernice_4_2015_dodatek_25_priloha_1-20190708.pdf

podoblast 1-6

151. výzva

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=50
http://www.dotace.nature.cz/115-174-programy.html

od 1. 9. 2020 do 30.11.20

Obce a města

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=164

Svazky obcí
Příspěvkové organizace
Obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

149. výzva

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování
rizika povodní
Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní
protipovodňová opatření
(ohrožení povodní, varovné systémy, plány)

15.10.-17.12.20

Kraje

plánovaná
Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování
rizika povodní
Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu
intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami
(stabilita svahů)

15.10.-17.12.20

Kraje

plánovaná

výzva probíhá

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování
rizika povodní
Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní
protipovodňová opatření
(analýza odtokových poměrů, varovné systémy)
Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování
rizika povodní
Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu
intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami
(zprůtočnění koryt, srážkové voy, protipovodnové
stavby - poldry, přelivy)

MZe

129 360 - Podpora prevence před povodněmi IV

do 31.12.2023

Svazky obcí
Městské části hl. m. Prahy
Organizační složky státu
Státní podniky
Státní organizace
Příspěvkové organizace
Veřejné výzkumné instituce
Veřejnoprávní instituce
Vysoké školy a školská zařízení
Nestátní neziskové organizace
Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
Podnikatelské subjekty
Fyzické osoby - podnikající
Fyzické osoby - nepodnikající
Obce

výzva probíhá

(129 364 opatření s retencí - tj. nové retenční
prostory, poldry, suché nádrže
129 365 opatření podél vodních toků

do 31.12.2023

Obce jako správci drobných vodních toků dle §48 odst. 2 vodního zákona

MZe

129 282 - Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a
odbahnění rybníků a vodních nádrží
129 393 - Podpora opatření na rybnících a malých
vodních nádrží ve vlastnictví obcí - 2. etapa

předpoklad začátek roku 2021
průběžně během roku - aktuálně
není vyhlášena

MŽP

Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu
vod

3.Q 2020 - 1.Q 2021

MŽP

Změna klimatu, zmírňování jejich vlivu a
přizpůsobování se těmto změnám

2. Q 2021

147. výzva

výzva probíhá

Ministerstv
o
zemědělství
- národní
dot.

144. výzva

Fondy EHP a Norska

MZe

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=152

Obce a města
Svazky obcí
Městské části hl. m. Prahy
Organizační složky státu
Státní podniky
Státní organizace
Příspěvkové organizace
Veřejné výzkumné instituce
Veřejnoprávní instituce
Vysoké školy a školská zařízení
Nestátní neziskové organizace
Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

PO 01 Čistota vody

148. výzva

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=155

Obce a města
Svazky obcí
Městské části hl. m. Prahy
Organizační složky státu
Státní podniky
Státní organizace
Příspěvkové organizace
Veřejné výzkumné instituce
Veřejnoprávní instituce
Vysoké školy a školská zařízení
Nestátní neziskové organizace

do 30.9.2020

Státní podniky

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=154

Příspěvkové organizace

11.1.2021 Kraje

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=151

Obce a města

Právnická či fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, vybrané univerzity a školní zařízení,
organizační jednotky ČRS nebo MRS nebo rybářská sdružení či spolky.
Obce, svazky obcí
Za způsobilé příjemce podpory jsou obecně považovány všechny subjekty,
soukromoprávní či veřejnoprávní, komerční či nekomerční povahy, a nestátní
(nevládní) neziskové organizace, jež byly zřízeny v České republice jako právnická
osoba.
Za způsobilé příjemce podpory jsou obecně považovány všechny subjekty,
soukromoprávní či veřejnoprávní, komerční či nekomerční povahy, a nestátní
(nevládní) neziskové organizace, jež byly zřízeny v České republice jako právnická
osoba.

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-

http://eagri.cz/public/web/file/640815/Pravidla_129_280_podepsanaM.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/650511/Pravidla_programu_129_390.pdf

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/

Příloha č. 2

