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Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 14. 3. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytování dotačních titulů na výstavbu malých vodních
nádrží a na výstavbu vodních tůní.
Ve své žádosti požadujete poskytnutí těchto informací:
1) Jsou stejné dotační tituly pro fyzické osoby, fyzické podnikající či právnické osoby?
2) Od jaké minimální výše do jaké maximální výše jsou poskytovány?
3) jaký může být maximální procentuální podíl poskytnuté dotace?
Ve věci poskytování dotačních titulů na výstavbu malých vodních nádrží a výstavbu tůní
Vám sdělujeme, že tato opatření je možné hradit z národních programů Programu péče
o krajinu (PPK), programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK),
Národního programu Životní prostředí (NPŽP) a evropského Operačního programu
Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP). Přehled možností financování tůní a malých
vodních nádrží naleznete rovněž na webových stránkách www.dotace.nature.cz.
Ad 1)

Z programů PPK a POPFK mohou žádat všechny zmíněné subjekty.
Z NPŽP mohou žádat pouze fyzické osoby nepodnikající.
Z OPŽP mohou žádat pouze fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

Ad 2) a 3) POPFK
Dotační program poskytuje finanční prostředky do výše 100 % vynaložených
nákladů, maximální výše podpory na projekt mimo vodní ekosystémy je
250 tis. Kč, v rámci vodních ekosystémů je maximální výše podpory max.
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1 mil. Kč na projekt. Z programu lze realizovat investiční i neinvestiční
opatření. Příjem žádostí o podporu stavebních akcí je celoroční.
PPK
Dotační program poskytuje finanční prostředky do výše 100 % vynaložených
nákladů, maximální výše podpory na projekt je 250 tis. Kč. Z programu lze
realizovat neinvestiční opatření, tj. tůně bez stavebního povolení (vodní plocha
do 300 m2 a maximální hloubka1,5 m). V roce 2016 již proběhl příjem žádostí.
Příští výzva je plánovaná na začátek roku 2017.
NPŽP
Výstavba malých vodních nádrží a výstavba vodních tůní je předmětem
podpory v rámci Výzvy č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci NPŽP na téma: „Environmentálně citlivá obnova a údržba vodních
ploch a toků“.
Podpora v rámci výzvy č. 10/2015 NPŽP je určena fyzickým osobám
nepodnikajícím. Maximální výše podpory na jeden projekt je 6 mil. Kč.
Minimální výše podpory je vymezena v případě vytváření a obnovy vodních
prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí a to ve výši 1 mil. Kč.
Maximální procentuální míra podpory na jeden projekt činí v případě opatření
k realizaci nových nebo obnově zaniklých malých vodních nádrží a rybníků
60 % z celkových způsobilých výdajů, v případě opatření k rekonstrukci
a revitalizaci malých vodních nádrží a rybníků 50 % z celkových způsobilých
výdajů a v případě budování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů
na malých vodních nádržích 85 % z celkových způsobilých výdajů.
Příjem žádostí probíhá od 28. 12. 2015 do 29. 4. 2016. Výzvy a další
podkladové materiály jsou k dispozici na webových stránkách Státního fondu
životního prostředí ČR pod odkazem https://www.sfzp.cz/sekce/826/k-vyzve10-2015/.
OPŽP
V rámci Prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle
4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny, aktivity 4.3.2 – Vytváření, regenerace či
posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, je podporováno vytváření
vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí. Mezi podporované vodní
prvky patří jak tůně, tak malé vodní nádrže. Cílem podpory je posílení
přirozených funkcí krajiny, zejména posílení ekologicko-stabilizačních funkcí
(např. dostatečně vyvinuté litorální pásmo, ustálené hydrologické prostředí
v průběhu roku, vhodné prostředí pro výskyt vzácných a ohrožených druhů
rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí atp.) a podpora biodiverzity.
Podrobnější výklad ekologicko-stabilizačních funkcí je k dispozici v souboru
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"Nejčastější dotazy k výzvám v PO 4" v sekci Dokumenty na webové stránce
www.opzp.cz. Nelze však podpořit výstavbu vodní nádrže, jejímž cílem je
pouze zajištění akumulační nebo retenční funkce, předně musí být posíleny
ekologicko-stabilizační funkce. Výše podpory pro malé vodní nádrže je 50 %.
V případě realizace tůní je výše podpory 80 % (tůně nemají hráz ani jiná
technická zařízení - výpust, bezpečnostní přeliv, podrobnější zásady realizace
tůní jsou uvedeny ve standardu Vytváření a obnova tůní, který je volně
ke stažení na webové stránce http://standardy.nature.cz/).
Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt jsou 250 000 Kč (bez DPH).
Maximální výše poskytovaných výdajů je 50 mil. EUR. Fyzické osoby
podnikající (bez ohledu na činnost podnikání) i právnické osoby jsou
způsobilými žadateli, fyzické osoby nepodnikající nejsou způsobilými žadateli.
Pravidla podpory naleznete v "Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory"
dostupných na http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty, z hlediska
podpory výstavby tůní a vodních nádrží je důležitá zejména kapitola B.6.4.3
a dále příloha č. 1 - Podklady k žádosti o podporu, konkrétně část pro Prioritní
osu 4.
Konkrétní záměr zejména z hlediska naplnění cíle podpory a způsobilých
výdajů doporučujeme konzultovat na územně příslušném regionálním
pracovišti AOPK ČR, v tomto případě se jedná o RP SCHKO Český les,
kontakty na jednotlivá regionální pracoviště naleznete na webové adrese
http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html.
Nejbližší výzva pro podporu opatření ze specifického cíle 4.3 bude vypsána
30. 3. 2016 s příjmem žádostí v dubnu a květnu 2016. Harmonogram výzev je
zveřejňován na www.opzp.cz.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
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