
DEŠŤOVKA – II.výzva 

 

Příjem žádostí: od 7.9.2017  

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace 

Alokace: 440.000.000,- Kč 

Kdo může žádat: 

Majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů. 

Dotaci je od 1.10.2018 možné čerpat v celé ČR bez ohledu na suché oblasti. 

Výše dotace: 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 % z celkových způsobilých výdajů. 

 

Na co můžete získat příspěvek: 

1. Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 tisíc korun 

 srážková voda ze střechy obytného domu je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži. Zachycená 

srážková voda je využívána pro zálivku zahrady pomocí ponorného čerpadla či malé domácí vodárny 

 pouze pro stávající obytné domy (dotaci nelze získat k novostavbě domu, pro novostavby je určena kategorie 

2 a 3) 

 dotace na realizaci: 

20 000 Kč + x * 3 500 Kč, kde x = vypočítaný objem akumulační nádrže v m3; maximálně však 50 % z celkových 

způsobilých výdajů 

 

2. Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti – dotace až 65 tisíc korun 

 srážková voda ze střechy obytného domu je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži. Zachycená 

srážková voda je využívána na splachování toalet v obytném domě a pro zálivku zahrady pomocí ponorného 

čerpadla s tlakovými spínači či malé domácí vodárny 

 dotaci lze získat i k novostavbě domu 

 Dotace na realizaci: 

             30 000 Kč + x * 3 500 Kč, kde x = vypočítaný objem akumulační nádrže v m3; maximálně však 50 % z celkových 

způsobilých výdajů 

 

3. Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové – dotace až 105 

tisíc korun 

 dotace je namířena zejména na ty, kteří se teprve chystají stavět; zapojit se ale mohou i majitelé již existujících 

domů připravující rekonstrukci 

 Dotace na realizaci:  

      60 000 Kč fixní část (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč fixní část (bez kombinace s využitím 

srážkové vody) + 3 500 Kč/m
3
 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů 

 

Dále je poskytována dotace do výše 10.000,- Kč na zpracování (odborného posudku, projektové dokumentace a 

administraci)  

 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, k níž se dále přičítá tzv. 
proměnná část, tedy příspěvek 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m

3
. 

Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění 
odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.  

 


