Operační program životního prostředí – příjem žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

5. 1. 2017

Výzva č. 45 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život,
životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.
Oprávnění žadatelé:
Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky,
Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení,
Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Fyzické osoby – Podnikající
Typy podporovaných aktivit:
 Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení
přirozených rozlivů
- realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity
koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
- zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné
průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
- zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin
a tůní,
- umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu
do volné krajiny).
 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného
odvádění kanalizací do toků
- plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
- podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
- vsakovací šachty,
- podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
 Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
- výstavba suchých nádrží (poldrů),
- vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
Výše dotace:
Maximální výše podpory činí 85% z celkových způsobilých výdajů.

Operační program životního prostředí – příjem žádostí
Datum ukončení příjmu žádostí

5. 1. 2017

Výzva č.47 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život,
životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.
Oprávnění žadatelé:
Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky,
Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové
Organizace
Typy podporovaných aktivit:
 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni,
digitální povodňové plány.
- budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace
měřících stanic,
- budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na
regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených
databází Povodňového informačního systému.
Výše dotace:
Maximální výše podpory činí 85% z celkových způsobilých výdajů s výjimkou opatření budování varovných
systémů, kde bude podpora 70 % z celkových způsobilých výdajů

Pro více informací prosím kontaktujte kancelář CSS při SOSM nebo RARSM:
E-mail: hilbert@rarsm.cz
Tel:
774474035
S pozdravem,
Z. Hilbert

