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Program Dešťovka nově pro každého, MŽP do
programu navíc přidalo dalších 100 milionů
korun
 25.09.2018   |   Tisková zpráva

Ministerstvo životního prostředí mění podmínky programu Dešťovka a přidává do něj

dalších 100 milionů korun. Až 55 tisíc korun na zachytávání dešťové vody pro zalévání

zahrady získají od 1. října 2018 domácnosti z celého Česka, nejen ty z úředně vyhlášených

suchých oblastí. Nově se program Dešťovka také otevírá i lidem, kteří trvale žijí v

rekreačních objektech.

Další mimořádně suchý rok mění podmínky dotačního programu Dešťovka. Program je společným

projektem Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu

lepšího hospodaření se srážkovou a odpadní vodou v domácnostech. Majitelé či stavitelé obytných

domů díky němu mohou ušetřit až 105 tisíc korun. Příspěvek na nejjednodušší systém, kdy nádrž

zachytává srážkovou vodu jen k zalévání zahrady, byl doposud určen pouze pro domácnosti

z oblastí postižených kritickým nedostatkem pitné vody. Nově o něj mohou zažádat domácnosti

z celé ČR.

„Letošní extrémně suchá sezóna ukázala, že nedostatkem vody je postižena v podstatě již celá

republika. Letošní srpen byl třetím nejteplejším od roku 1961, zásoby podzemních vod ubývají,

podobně je na tom i povrchová voda v řekách či přehradách. Celkový roční úhrn srážek sice

výrazně neklesá, ale zásadně se mění rozložení srážek v roce, kdy extrémní sucha střídají silné

přívalové lijáky. Musíme proto vodu lépe využívat pro různé účely. To znamená např. akumulovat

srážkovou vodu, abychom ji mohli hospodárně využít v době sucha,“ uvádí ministr Richard Brabec.

„Proto nabízíme možnost pořídit si dotovanou nádrž k zálivce zahrady všem majitelům obytných

domů napříč celou republikou. Jestliže se mohly dosud o dotaci ucházet domácnosti zhruba

z tisícovky obcí, nyní mají šanci i obyvatelé v dalších zhruba pěti tisících obcí,“ dodává ministr

životního prostředí Richard Brabec. Výše příspěvku na nejjednodušší dotovaný systém se přitom

může vyšplhat až na 55 tisíc korun.

Vedle toho program přispívá i na další dva systémy, díky kterým lze srážkovou vodou také

splachovat nebo lze recyklovat odpadní vodu z domácnosti. Mohou o ně požádat majitelé

stávajících domů i novostaveb opět z celé republiky a na jejich zprovoznění získají až 105 tisíc

korun.

Podporu z dotačního programu Dešťovka rezort rozšiřuje nejen plošně, ale i co do spektra
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Podporu z dotačního programu Dešťovka rezort rozšiřuje nejen plošně, ale i co do spektra

příjemců. Nově mohou žádat o příspěvek na kterýkoliv ze tří podporovaných systémů i majitelé

obytných rekreačních domů. Objekty musí ale sloužit k trvalému rodinnému bydlení. „Naší ambicí je

investovat každou korunu co nejefektivněji do celoročního využití jiných vodních zdrojů, než je pitná

voda. Posíláme tedy dotace tam, kde lidé skutečně potřebují vodu každý den a kde je efekt

vynaložených peněz a úspora vody největší,“ vysvětluje ministr Brabec.

Co bude muset v tomto případě žadatel doložit, upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu

životního prostředí ČR, z jehož rozpočtu je program financován. „V případě rekreačních domů

budou žadatelé předkládat jakýkoliv doklad o tom, že budova skutečně slouží k trvalému bydlení.

Jde například o doklad o platbě za pravidelný odvoz odpadu, za spotřebu vody či energie. Případně

bude možné doložit potvrzení starosty obce, že objekt žadatel užívá k trvalému bydlení. Potvrzení o

trvalém bydlišti v tomto případě stačit nebude,“ říká Petr Valdman s tím, že program i nadále

podporuje vedle majitelů rekreačních, rodinných a bytových domů, i vlastníky obytných částí

zemědělských usedlostí.

Program od října přinese i několika dalších novinek. Dotaci bude možné uplatnit nejen na pořízení

zcela nových nádrží, ale také na úpravu například nepoužívané jímky, do které lze následně

srážkovou vodu zachytávat. Žadatelé, kteří budou systém instalovat do novostavby, budou mít nově

na realizaci celého projektu dva roky. „K prodloužení lhůty jsme přistoupili z toho důvodu, aby

stavitelé měli dostatek času na to zapsat stavbu do katastru nemovitostí,“ upřesňuje Petr Valdman

a dodává, že se Fond stabilně snaží žadatelům zjednodušit a urychlit cestu k dotaci. Žadatelé

budou moci například od října podat žádost s potřebnými dokumenty pouze elektronicky, přes

informační systém programu nebo prostřednictvím datové schránky a ubyde dokumentů k doložení

podpory.

Dotační program Dešťovka byl vyhlášen poprvé v dubnu 2017 v rámci Národního programu Životní

prostředí. Na podporu udržitelného hospodaření s vodou zatím nabídl domácnostem celkově 340

milionů korun. „V současné době je v programu k dispozici zhruba polovina z původně vyhrazené

alokace v druhé dotační výzvě, tedy 107 milionů korun. Dalších 100 milionů do programu

přidáváme právě dnes. Čerpání budeme průběžně vyhodnocovat, a pokud bude potřeba, budeme

hledat další finanční prostředky,“ shrnuje ministr Richard Brabec.

Dokumenty k výzvě č. 12/2017 – Dešťovka II
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