
POZVÁNKA 

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Magistrátem města Prostějova, Městským úřadem 
Roudnice nad Labem, Městským úřadem Strakonice a Městským úřadem Třebíč si Vás dovolují pozvat 
na seminář

Podpora obcí v boji se suchem a nedostatkem vody

Seminář je určen zástupcům měst a obcí i zpracovatelům projektů a projektových žádostí o dotace z programů admi-
nistrovaných Státním fondem životního prostředí České republiky. 

Představíme Vám možnosti finanční podpory určené ke zmírnění negativních dopadů sucha, řešení nedostatku pitné 
vody, zlepšení kvality vody i komunitní zeleně a k efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou v obcích. V příspěvcích 
se zaměříme zejména na nejvýznamnější dotační tituly rezortu Ministerstva životního prostředí – Národní program 
Životní prostředí (NPŽP) a Operační program Životní prostředí (OPŽP). Chybět nebudou ani informace k Programu 
Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovanému z Norských fondů.

KDY A KDE
 8. října 2019 / TŘEBÍČ
 Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 116/6, 674 01  Třebíč – zasedací místnost č. 043 (přízemí)
 10. října 2019 / PROSTĚJOV
 DUHA Kulturní klub u hradeb, Magistrát města Prostějova, Školní 3643/4, 796 01  Prostějov (1. patro)
 15. října 2019 / ROUDNICE NAD LABEM
 Hotel Koruna, náměstí Jana z Dražic č. 103, 413 01  Roudnice nad Labem – školící centrum (ve dvoře, 1. patro)
 16. října 2019 / STRAKONICE
 Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01  Strakonice – zasedací místnost (2. patro)

PROGRAM
 930–1000 Registrace účastníků
 1000–1005 Zahájení

 1005–1035 Podpora výstavby vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích (výzva č. 4/2019 NPŽP)
 1035–1055 Dotace na hospodaření se srážkovou vodou a protipovodňovou ochranu (výzva č. 119 OPŽP)
 1055–1110 Diskuze, přestávka
 1110–1130 Dotace na zajištění zdrojů pitné vody (výzvy č. 2/2018 NPŽP)
 1130–1150 Dotace na výsadbu stromů (výzva č. 9/2019 NPŽP)
 1150–1210 Možnosti podpory z Norských fondů – Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu
 1210–1230 Představení nového Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR)

 1230–1300 Dotazy, diskuze, individuální konzultace

Vstup na seminář je pro registrované zdarma. Registraci proveďte na www.unni-konference.cz.  
V případě dotazů nás kontaktujte na seminare@sfzp.cz.

www.opzp.cz  •  Zelená linka pro žadatele o dotace 800 260 500  •  dotazy@sfzp.cz
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