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VODA V 
PODNICÍCH 

ÚSPORA VODY V PRŮMYSLU 

 

KDO může žádat? 

• podnikatelské subjekty všech velikostí včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem, 
kromě podniků s předmětem podnikání zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A 03)  

NA CO LZE získat podporu? 

• zvýšení účinnosti rozvodů vody za účelem úspory její spotřeby; 

• snížení spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity;  

• opatření zajišťující využívání dešťové vody v rámci hospodaření podniku; 

• opatření zajišťující recyklaci nebo cirkulaci vody v rámci hospodaření podniku.  

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 

• zavádění technologických změn, které zajistí snížení spotřeby vody; 

• výdaje související s recyklací vody (např. instalace uzavřených cirkulačních okruhů); 

• výdaje související s optimalizací využívání vody v obslužných provozech podniku (např. údržba, logistika, 

doprava, sociální zařízení); 

• vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsnosti rozvodů vody; 

• vybudování vodních ploch sloužících pro zadržení vody v areálu podniku. 

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat? 

• v rámci realizace projektu musí být prokázána úspora spotřeby vody podniku ve výši minimálně 5 % nebo 

100 m3/rok, která bude doložena vodním auditem, vodní audit není způsobilým výdajem projektu; 

• výzva není určena pro nové objekty, jelikož je nutné doložit spotřebu vody za poslední tři roky, nebo 

alespoň posledních 12 měsíců; 

• v případě snižování spotřeby vody výrobních a technologických zařízení nesmí roční produkce nového 

zařízení překročit roční produkci nahrazovaného zařízení; 

• obecně lze podpořit jakoukoliv aktivitu v rámci podniku (uzavřený areál – místo realizace projektu), která 

vede prokazatelně k vyčíslitelné úspoře vody; 

• podporovanými aktivitami nejsou projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo 

výstupu vodního hospodářství podniku, projekty zaměřené na úsporu vody mimo vodní hospodářství 

podniku. 

KDY lze žádat? 

• vyhlášení výzvy: 5.5.2022. 

• příjem žádostí: 12.5.2022 

• datum ukončení příjmu žádostí: 30.9.2022 

KOLIK lze získat? 

• míra podpory: 40 % bez ohledu na velikost podniku; 

• minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální výše dotace je 25 mil Kč. 

NA KOHO je možné se obrátit? 
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