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Od 1.10.2018 byly Ministerstvem životního prostředí (MŽP) zveřejněny podmínky pro udělení dotací na
nákup a realizaci akumulačních nádrží včetně příslušenství.
Nově pro všechny obce v ČR je cílem snížit celkové množství odebíráné pitné vody ze zdrojťl podzemních
či povrchových.
Podávání žádostí se feší především elektronicky pfes web: www.dotacedestovka.cz , pfípadně osobně na
krajském pracovišti SFŽP.
Dotací je možné zafinancovat nákup zařízení, lnstalacl, zemní práce I úpraw rozvodů.
Mlnlmální objem akumulační nádrže musí být 2m3.

V programu od 1.1 O. 2018 byly schváleny tyto novinky:
Dotace na základní systém-akumulace srážkové vody k zalévání zahrady-mohou žádat domácnosti ve
všech obcích v ČR (dříve mohly žádat pouze domácnosti z tzv. suchých obcích)
Pnspěvek na kterýkoliv z podporovaných systémťl mohou získat i majitelé rekreačních domO, u kterých je
nutné doložit skutečnost, že jsou trvale obydleny.
Alokace byla navýšena na 340 mil. korun.
Doba realizace podporovaného systému u novostaveb je prodloužena z 12 na 24 měsícO
při podání žádostí elektronickou cestou není nutné dokládat dokumenty v listinné podobě na krajských
pracovištích SFžP.
K vyřízení žádostí není nutné předkládat doklad o dokončení novostavby, navíc je nutné doložit doklad o
vlastnictví bankovního účtu.

Podpora se týká:
1. Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady - dotace až 55 tisíc korun
2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zalévání zahrady-dotace až 65 tisíc korun

Co budete potřebovat k vyřízení dotací:
odborný posudek - zjednodušená verze projektové dokumentace s popisem stávajícího a
navrhovanéh řešení, výkresy a schéma zapojení + vyčíslení přínosů.

vyplnění žádosti-vyplňte žádost na stránkách www.dotacedestovka.cz
Dotace je vyplacena až po doložení dokončení realizace celého projektu (uschovávejte si veškeré
faktury s doklady o úhradě, případně položkový rozpočet nebo smlouvu o dílo)
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