REALIZACE PROTIPOVOŇOVÝCH OPATŘENÍ
Operační program životní prostředí, opatření 1.3.3
v

KDO může žádat?
• obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, státní příspěvkové organizace, městské části hl. města Prahy
obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem aj.
• fyzické osoby podnikající a nepodnikající (pouze pro typová opatření vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních
přelivů)

NA CO lze získat podporu?
• realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv
do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní)
• realizace přírodě blízkých opatření (např. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků na některých
místech s tvorbou mokřin a tůní, včetně zvýšení kapacity koryta složeným profilem; vložení meandrující kynety pro
běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění apod.)
• uvolňování území ohrožených povodněmi – zakládání povodňových parků, včetně výkupu potřebných pozemků
k realizaci
• obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů)
• vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně úpravy hráze
• eliminace vodních děl, která ztratila svůj účel, příčných staveb v korytech, působících jako nevhodné povodňové
překážky

KDY lze žádat?
• příjem žádostí: od 14.9.2022 do 31.10.2023

KOLIK lze získat?
• míra podpory v rozmezí 85 % - 100 % ze způsobilých výdajů, dle typu opatření
• případě, kdy bude financování projektu podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se výše
podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt

NA CO si dát pozor?
• minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 000 Kč bez DPH
• projekt zachovává (případně zvyšuje) průtočnou kapacitu stanovenou pro danou obec či město a nezvyšuje povodňové
nebezpečí
• projekt je v souladu s aktuální platnou metodikou Ministerstva životního prostředí, která stanoví postup při navrhování
přírodě blízkých protipovodňových opatření, zveřejněnou na www.povis.cz
• opatření je obecně obsaženo v Plánech pro zvládání povodňových rizik nebo Plánech povodí, soulad se státní politikou
plánování v oblasti vod, soulad se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES
• pro podání žádosti je nutné stavební povolení s nabytím právní moci (případně ohlášení stavby) a projektová
dokumentace pro stavební povolení nebo vyšší vč. položkového rozpočtu
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• v projektové dokumentaci musí být doložena existence povodňového rizika v ohrožené obci (existence ohrožených
objektů a ohrožených obyvatel v obci) a musí být doloženo a popsáno, jak bude realizací opatření sníženo povodňové
riziko
• za účelem zvýšení povodňové ochrany území obce bude průtok pod ochrannou nádrží snížen o min. 10 % oproti
kulminaci návrhové povodňové vlny
• náklady akce nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací
• způsobilým výdajem také edukativní (např. informativní tabule, tematické herní prvky) a doprovodné prvky (např.
mobiliář, lavičky), a to do výše 5 % z ostatních způsobilých přímých realizačních výdajů. Nelze hradit doprovodné prvky
bez instalace edukativních prvků.
• nezpůsobilým výdajem je samostatné srovnání nivelety hráze, oprava hráze a rekonstrukce technických objektů
vodního díla bez vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostního přelivu

NA KOHO je možné se obrátit?
Ing. Zdeňka Celá . cela@renards.cz . 735 120 345
Ing. Jana Latová latova@renards.cz 733 130 837

DOTAČNÍ
AUDIT
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