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Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

životního prostředí a zemědělství

Seminář  o programech
14. 1. 2019

Krajský úřad Středočeského kraje



Účel dotace

A. DROBNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY: 

a) „výstavba, rozšíření, rekonstrukce ČOV 

a kanalizačních sítí“ 

b) „výstavba, rozšíření, rekonstrukce 

vodovodních sítí a vodárenských objektů“ 

B. RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE

a) „výstavba nových rybníků a malých vodních 

nádrží“ 

b) „rekonstrukce a obnova rybníků a malých 

vodních nádrží“ 
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Oprávnění žadatelé

Drobné vodohos. projekty:

a) Obec do 2000 obyvatel,

b) dobrovolný svazek obcí 

(obce do 2000 obyvatel),

c) provozovatel vodohos. 

infrastruktury (min. z 66 % 

vlastnictvím obce do 2 000 

obyvatel).

Rybníky a malé vodní nádrže:

a) Obec do 2000 obyvatel,

b) dobrovolný svazek obcí 

(obce do 2000 obyvatel).
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Počet obyvatel v obci vychází z dat Českého statistického úřadu 

k 1. 1. 2018.



Objem peněžních prostředků

Předpokládaná alokace: 20 000 000 Kč.

Max. výše požadované dotace:

A. Drobné vodohospodářské projekty: 2 000 000 Kč.

B. Rybníky a malé vodní nádrže: 1 000 000 Kč.

Min. výše požadované dotace stanovena není.
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Uznatelné / neuznatelné náklady

Uznatelné náklady:
•stavební práce přímo související s výstavbou 

vodohos. sítí a objektů (vypsáno v Programu)

•rekonstrukce komunikací (provedení pouze 

oprav vozovky a chodníků po instalaci trubního 

vedení, nikoliv celková – kompletní 

modernizace komunikací

•odvoz a likvidace stavební sutě

•obsluha staveniště

•průzkumné práce a revize

Neuznatelné náklady:
•stavební práce, které nesouvisí s výstavbou 

vodohos. sítí a objektů (vypsáno v Programu)

•výstavbu kanalizace v případě, že obec nemá 

zajištěno čištění na dostatečné kapacitní čistírně 

odpadních vod

• domovní čistírny

• výstavbu dešťové kanalizace

• nákup budov či pozemků

• úhradu běžných provozních výdajů a opatření, která 

jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou 

povinností vlastníka vodního díla

• projektovou dokumentaci

• geodetické zaměření a zpracování geodetického 

plánu

• technický dozor investora

• zpracování žádosti o dotaci a odměnu 

projektovému manažerovi
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Drobné vodohospodářské projekty



Uznatelné / neuznatelné náklady

Uznatelné náklady:
•stavební práce přímo související s vodním 

dílem (vypsáno v Programu) :

•výstavba hrází, požeráků a dalších staveb 

souvisejících s vodním dílem

•zemní, bourací a demoliční práce

•odstranění sedimentu rybníka nebo malé vodní 

nádrže

•odvoz a likvidace sedimentu

•obsluha staveniště

•průzkumné práce

Neuznatelné náklady:
•stavební práce, které nesouvisí s vodním dílem

• nákup budov či pozemků

• úhradu běžných provozních výdajů

• projektovou dokumentaci

• geodetické zaměření a zpracování geodetického 

plánu

• technický dozor investora

• zpracování žádosti o dotaci a odměnu 

projektovému manažerovi
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Rybníky a malé vodní nádrže



Povinné přílohy k žádosti

1) Doklad osvědčující legální existenci žadatele, a to dle typu žadatele.

2) Dokument o založení dobrovolného svazku obcí v případě žadatele dobrovolného svazku 

obcí (dále jen „DSO“).

3) Dokument, potvrzující vlastnickou strukturu společnosti (pokud je žadatelem provozovatel 

vodohospodářské infrastruktury).

4) Projektová dokumentace projektu (průvodní a technická zpráva a situace projektu). 

5) Položkový rozpočet projektu (jednotlivé položky rozpočtu).

6) Harmonogram realizace projektu (plánované zahájení, průběh a ukončení projektu). 

7) Kopie usnesení zastupitelstva/rady obce (orgánu DSO) o podání žádosti o dotaci ze 

Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2019 a závazku 

spolufinancování projektu z rozpočtu obce (DSO) ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí 

dotace. 

8) Výčet pozemků, na kterých bude projekt realizován, včetně vyjádření vlastníka pozemku, 

je-li odlišný od žadatele. Souhlasy všech vlastníků pozemků, na kterých má být projekt 

realizován, s realizací projektu. 

9) Výpis z katastru nemovitostí (může být pořízen prostřednictvím internetu), ne starší než 

třicet kalendářních dnů, týkající se pozemků nebo staveb, na kterých má být projekt 

realizován. 

10) Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele, nebo ověřená 

kopie uvedené plné moci v případě zastoupení žadatele zmocněncem na základě plné moci. 
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Hodnotící kritéria

Hodnotící kritéria Rozsah

Nejvyšší 

možné 

ohodnocení

a) Kvalita zpracování předložené žádosti, přehlednost 

projektu
0 – 20 bodů 20

b) Soulad projektu s vyhlášeným programem, naplnění 

cílů programu, soulad s koncepcemi

0 nebo 10 

bodů
10

c) Priorita projektu z hlediska ochrany nebo zlepšení 

celkového stavu životního prostředí v lokalitě a 

urgence realizace projektu z hlediska 

environmentálních dopadů navržených opatření

0 – 30 bodů 30

d) Výše spolufinancování projektu ze strany žadatele 
5 nebo 15 

nebo 30 bodů
30

CELKEM 90
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Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského 

Infrastrukturního fondu
Tematické zadání Životní prostředí



Termíny (předpoklad)

Vyhlášení programu: březen 2019

Podávání žádostí: duben 2019

Schvalování dotací: červen 2019

10



Účel dotace

• Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo 

zemědělství) v rámci programu 

129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a kanalizací II

• Projekty podpořené z Operačního programu Životní 

prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: 

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
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Oprávnění žadatelé a výše dotace

a) Obec na území SK

b) dobrovolný svazek obcí

Max. výše požadované dotace: 5 000 000 Kč.

Min. výše požadované dotace stanovena není.

Požadovaná dotace musí být vyšší, nežli 35 % RUD 

žadatele.

Min. spoluúčast žadatele je 15 % celkových uznatelných 

nákladů projektu (MZe požaduje 20 % ! )
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Uznatelné náklady a povinné přílohy

Uznatelné náklady projektu: faktury od 1. 1. 2018

Povinné přílohy k žádosti:

1. „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nebo „Registrace akce a 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Mze/OPŽP.

2. Potvrzení o struktuře financování projektu v případě, že 

je projekt spolufinancován z Operačního programu 

životního prostředí.

3. Kopie dokumentu o založení dobrovolného svazku obcí v 

případě žadatele „dobrovolný svazek obcí“ a výpis z registru 

ekonomických subjektů pořízený prostřednictvím internetu.

4. Plná moc v případě zastoupení žadatele zmocněncem na 

základě plné moci.
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Odbor životního prostředí a zemědělství

Děkuji Vám za pozornost

PhDr. Jaromír Synek

Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství

Středočeský Infrastrukturní fond – Životní prostředí

Tel.: +420 257 280 538

E-mail: synek@kr-s.cz
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