
1.1 Dotační program Podpora boje proti suchu a na zdržení vody v krajině na území 
Jihomoravského kraje v roce 2018 
 

Kontakt: 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo 

nám. 449/3, 601 82, Brno, tel. 541 651 367, 541 651 348     

Kontaktní osoba: 

 

Ing. Jan Lachout,  lachout.Jan@kr-jihomoravsky.cz,  

Ing. Pavel Fišer, Ph.D., fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz,   

 

Informace o 

programu:  
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/  

 

Cíle dotačního programu: 

Účelem dotačního programu je zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků a malých 
vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou a 
posílí retenci vody v krajině.   

 

Předmět dotace:  

Dotace je poskytována na uznatelné výdaje projektu investičního i neinvestičního charakteru v souladu 

s dotačním programem. Je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování projektu, na který 

byla poskytnuta.  

Výše dotace: 

 Maximální výše dotace na jednu akci činí 300.000,- Kč. Na realizaci projektu musí být zajištěno 

podílové financování z rozpočtu žadatele a z dalších zdrojů v takové výši, aby spolu s poskytnutou 

dotací bylo finančně kryto 100 % výdajů projektu. Pokud žadatel bude spolufinancovat projekt pouze 

ze svých vlastních zdrojů, maximální podíl dotace z rozpočtu vyhlašovatele bude max. 50 % celkových 

uznatelných výdajů. V případě, že žadatel bude spolufinancovat z dalších (cizích) zdrojů (např. 

z programů Státního fondu životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního 

prostředí, fondů EU): max. 50 % ze zbytkové částky celkových uznatelných výdajů projektu; zbytkovou 

částkou celkových uznatelných výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po 

odečtení uznatelných výdajů projektu hrazených z dalších (cizích) zdrojů.  

Dotace bude poskytována na částečné krytí celkových uznatelných výdajů projektu do vyčerpání 

objemu přidělených finančních prostředků výhradně na realizaci projektů investičního a neinvestičního 

charakteru v souladu s dotačním programem. 

Příjemci dotace:  

Příjemce dotace jsou obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a 

školská zařízení, církve a náboženské společnosti a drobný zemědělský podnikatel dle podmínek 

dotačního programu. 

Alokovaná částka: 

 předpokládaná výše 15.500.000,- Kč  

Termín podání žádostí: od 14.02.2018 do 03.08.2018 do 14:00 hod.  
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