AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO
OBCE
1. Ministerstvo průmyslu a obchodu
EFEKT 2017 – 2021, Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení 2018
Cílem Výzvy je snižování energetické náročnosti veřejného osvětlení v obcích

Termín výzvy: do 15.12.2017
Žadatelé:
✓ obce,
✓ městské části
✓ společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí
Výše dotace:
Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit
dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč.

Podporované aktivity:
Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému
veřejného osvětlení v obcích.
Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne
společně s výměnou svítidel.

2. Ministerstvo pro místní rozvoj
Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách
městských a obecních úřadů
Cílem Výzvy je odstraňování bariér uvnitř budov a bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení
zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Podpora se poskytuje ve formě
investiční nebo neinvestiční dotace na konkrétní akci.

Termín výzvy: od 16.10.2017 do 31.1.2018
Žadatelé:
✓ obce, jejichž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem
Národního rozvojového programu mobility pro všechny
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Výše dotace:
Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit
dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč.
Předmětnou akci není možné dotovat z jiných programů financovaných ze státního rozpočtu nebo
programů spolufinancovaných z prostředků EU.
Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje.

Podporované aktivity:
Dotační titul č. 1 - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou





odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
odstraňování bariér uvnitř budov,
bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů
 odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
 odstraňování bariér uvnitř budov,
 bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
 pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

3. Národní program životního prostředí
Výzva č. 17 - Domovní čistírny odpadních vod
Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů
prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50
EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení
nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Termín výzvy: od 16.10.2017 do 30.6.2019, nejpozději však do vyčerpání alokace
Žadatelé:
✓ obce
✓ dobrovolné svazky obcí
✓ obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými
veřejnoprávními subjekty
✓ spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Výše dotace:
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč. Minimální
celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč
2

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:
✓ 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč;
✓ 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč;
✓ 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč.

Podporované aktivity:




realizace soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády
č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod
do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě
vypouštění odpadních vod do vod podzemních,
realizace technologie pro nepřetržitý monitoring provozu DČOV provozovatelem, hlášení a
evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele (dále jen
„monitorovací zařízení“) u stávajících DČOV, v místě, kde je již systém monitoringu DČOV
zavedený nebo je součástí Žádosti o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
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