AKTUÁLNÍ NABÍDKA DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
MZE Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací
15. října byla vyhlášena výzva a pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a technické
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Alokace je vyhlášena ve výši 1 mld. Kč.
Výše dotace:
Z rozpočtu MZE pro rok 2015 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci ve výši 70 %
celkových uznatelných nákladů pro obce do 300 obyvatel, 65 % pro obce do 500 obyvatel a
60 % pro obce do 1000 obyvatel, s maximální výší 50 mil. Kč na akci.
Podporované aktivity:
- výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu včetně souvisejících vodárenských objektů,
- výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a
čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody,
- výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (ČOV), kde
po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody ,
- výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů
spojená s výstavbou ČOV,
- dostavbu kanalizačních systému a souvisejících objektů minimálně pro 100 obyvatel
za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující
a kapacitně vyhovující ČOV.
Nepodporované aktivity:
- příprava a zabezpečení akce,
- projektová dokumentace,
- rekonstrukce vodovodních řadů či stok,
- pořízení pozemků,
- vodovodní a kanalizační přípojky,
- řady vedoucí k rekreační zástavbě a objektům nesloužícím k trvalému bydlení.
Příjemci dotace:
a) obce,
b) svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem
Další podmínky:
- budou přijímány pouze akce s vydaným pravomocným stavebním povolením,
- ukončení projektu musí být nejpozději do 31.12.2017,
- maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele nepřekročí
70 tis. Kč bez DPH u vodovodů a 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací,
- rozestavěné stavby jsou podporovány pouze na dofinancování neprostavěných
uznatelných nákladů projektu.
Harmonogram programu:
Žádosti o dotaci je možné podávat na podatelnu MZE do 28.11.2014.
Kontakt:
Ing. Andrea Novotná, projektový manažer – tel. 566 651 010, mob. 725 893 447,
e-mail: anovotna@ipi.cz

