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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 2. 10. 2018 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o dotačních titulech na boj proti suchu. 

Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: v jaké výši byla v roce 2017 alokována 

částka prostřednictvím dotačních titulů na boj proti suchu, kolik žádostí o čerpání z těchto 

dotačních titulů dorazilo a v jaké celkové výši a na jaké konkrétní projekty byly dotace uděleny, 

v jaké výši a případně jaká byla výše spolufinancování. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

MŽP poskytlo v roce 2017 finanční prostředky na boj proti suchu v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 2014 – 2020 a Národního programu Životní prostředí. 

 

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) 

V OPŽP probíhal v roce 2017 příjem žádostí u 16 výzev zaměřených na boj proti suchu, celková 

alokace výzev činila 7,03 mld. Kč. V rámci předmětných výzev bylo doposud přijato celkem 672 

žádostí s požadavkem o podporu 6,62 mld. Kč, kdy některé z výzev jsou průběžné (víceleté) 

a příjem žádostí probíhá mezi lety 2016 – 2018.  

Schváleno k financování bylo celkem 425 žádostí s podporou 3,21 mld. Kč EU prostředků. 

Seznam schválených projektů je součástí přílohy. 

 

Národní program Životní prostředí (NPŽP) 

V NPŽP probíhal v roce 2017 příjem žádostí u 9 výzev zaměřených na boj proti suchu, celková 

alokace výzev činila 1,08 mld. Kč. V rámci předmětných výzev bylo přijato celkem 7542 žádostí 

s požadavkem o podporu 975 mil. Kč. 
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Podpořeno bylo celkem 1125 žádostí s podporou přibližně 391 mil. Kč. Seznam schválených 

projektů je taktéž součástí přílohy. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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