Dotace pro obce
Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren

Výzva č. 12/2019 podporuje decentrální řešení obcí, které není reálné z ekonomických důvodů řešit centrální
čistírnou. Cílem výzvy je pomocí soustav ČOV do 50 EO vyřešit minimálně 30 % obyvatel v rámci řešeného území.
Dotaci nelze použít na domy, které nejsou trvale obývané. Zajímavá je výše dotace, a to 80 % způsobilých
nákladů.
Certifikovaná čistírna odpadních vod AS-MONOcomp podmínkám výzvy vyhovuje, navíc po stránce
investičních a provozních nákladů je asi nejvýhodnější z nabízených čistíren v rámci ČR.
Kontaktní osoba: Ing. Karel Přecechtěl, mobil: 601 333 502, e-mail: precechtel@asio.cz
Odvodnění kalů z ČOV

AS-DEHYDRÁTOR + výzva OPŽP č. 150
Ve světle nastupující legislativy dle vyhlášky č. 437/2016 sb., respektive vyhlášky č. 305/2019 sb.
O nutnosti hygienizace kalu pro aplikaci na zemědělskou půdu nastupuje otázka, co s kaly na menších
čistírnách odpadních vod. Z pohledu nákladnosti investice a množství zpracovaného kalu jsou zařízení
na hygienizaci kalů mířena pro větší ČOV, kam se budou kaly vozit z okolních obecních ČOV, což přinese
zvýšené náklady na odvoz a zpracování kalu od roku 2023. Pro účel snížení těchto nákladů a množství
převáženého kalu slouží odvodňovací zařízení AS-DEHYDRÁTOR.
Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav
k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy
★ ASIO ★
odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. Výše podpory až 85 %. Termín podání
žádostí do 1.6.2020.
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Mezi podporované projekty mimo jiné patří následující:
• výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) třídicích a dotřiďovacích linek
• zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů
• zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod
• zařízení na úpravu odpadů
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Kontaktní osoba: MSc. Roman Prachař, mobil: 725 503 075, e-mail: prachar@asio.cz

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění
kanalizací do toků

Výzva č. 144 s názvem „velká Dešťovka“. Cílem výzvy je zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými
vodami (podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití★namísto
jejich urychleného
ASIO ★
odvádění kanalizací do toků).
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Výzva se týká následujících oblastí:
• akumulace srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně
• výstavba a oprava nádrží za účelem zachycení srážkové vody
• podzemní vsakovací zařízení
• výměna nepropustných povrchů za propustné
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Velká Dešťovka dává možnost oprávněným žadatelům získat dotaci na podporované aktivity spojené se zajištěním povodňové ochrany
intravilánu a hospodařením se srážkovými vodami. Celková dotace na schválené projekty je vypsána ve výši 1 miliardy Kč. Výzva se
vztahuje na individuální projekty s minimální výší způsobilých realizačních výdajů 200 000 Kč (bez DPH). Podávání žádostí od 3.2.2020
do 11.1.2021.

DOTACE

85 %

Mezi oprávněné žadatele, kteří mohou žádat o dotaci, patří kraje a obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky
a státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení a další.
Kontaktní osoba: Ing. Michal Mrkývka, mobil: 702 238 563, e-mail: mrkyvka@asio.cz

Program je určen pro obce, svazky obcí a vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.
a) opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
b) výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel
c) výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo
dostupnosti pitné vody v obcích
d) výstavba a intenzifikace čistíren pro obce >50 EO
Kontaktní osoba: Ing. Jan Přikryl, mobil: 602 513 570, e-mail: prikryl@asio.cz
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