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PROGRAM DEŠŤOVKA
Dotace je poskytována na budovy splňující definici obytného domu, tj. rodinný dům a bytový
dům (4 a více bytů)
Dotace 50 %
Udržitelnost projektu je 5 let od dokončení realizace projektu
Podporované aktivity
1. Systémy pouze pro zálivku v obcích ohrožených suchem
Př. Srážková voda ze střechy je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži a
následně je využívána pro zálivku zahrady
Dotace 20 000 Kč + x * 3 500 Kč kde x = vypočítaný objem akumulační nádrže v m3
Omezení – pouze pro stávající objekty ležící v obcích, kde byl zaznamenán akutní nedostatek
vody
2. Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové
Př. Srážková voda ze střechy je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži a
následně je využívána na splachování toalet, praní prádla a zálivku zahrady.
Dotace 30 000 Kč + x * 3 500 Kč kde x = vypočítaný objem akumulační nádrže v m3
3. Systémy pro využití přečištěné odpadní vody bez využití srážkových vod
Př. Přečištěná odpadní voda (např. šedá voda z umyvadel, van a sprch) je akumulována
v podzemní nádrži a je následně v obytném domě využita pro splachování toalet a případně
zálivku zahrady.
Dotace 45 000 Kč + x * 3 500 Kč kde x = objem nádrže přečištěné odpadní vody v m3
4. Systémy pro využití přečištěné odpadní vody s využitím srážkových vod
Př. V obytném domě jsou instalovány dvě akumulační nádrže – jedna na přečištěnou odpadní
vodu (např. šedá voda z umyvadel, van a sprch) a druhá na srážkovou vodu – a inteligentní
systém pro řízení využití jednotlivých zdrojů vody pro následné využití vody v domě pro
splachování toalet či zálivku zahrady.
Dotace 60 000 Kč + x * 3 500 Kč kde x = součet objemů akumulačních nádrží na
přečištěnou odpadní vodu a na srážkovou vodu v m3
Žádosti se podávají výhradě přes elektronické rozhraní na adrese www.dotacedestovka.cz.
Vyplněním a odesláním žádosti lze pověřit dodavatele na základě plné moci.
Součástí projektu je Vyplněná žádost v elektronickém rozhraní a zpracovaný Odborný
posudek, dokazující potřebu a smysl realizovaného opatření.
V případě bližších informací, případně zájmu o zpracování, mě neváhejte kontaktovat
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