
Program 2019 pro poskytování dotací z 
rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského fondu podpory včasné 
přípravy projektů EU 2021+



Oblasti podpory

Tematické zadání Oblasti podpory Předmět dotace
Min. výše 

dotace

Max. výše 

dotace

Min. % spoluúčast 

žadatele na celkových 

uznatelných nákladech

Max. % výše podílu 

Středočeského kraje na 

celkových uznatelných 

nákladech

a) Budování retenčních nádrží a 

malých vodních nádrží

Projektové 

dokumentace 

stavby

50 000,00 200 000,00 50 50

b) Obnova, odbahnění a 

rekonstrukce rybníků 

Projektové 

dokumentace 

stavby

50 000,00 200 000,00 50 50

c) Podpora drobných vodních toků 

a zlepšení odtokových poměrů
Analýza/ studie 50 000,00 400 000,00 10 90

d) Protipovodňová ochrana (týká 

se řešení opatření na výstavbu 

záplavového území (přírodního 

biotopu) v souladu s ochranou 

obyvatel a v době bez povodní 

využitelného jako klidová 

(odpočinková) zóna pro veřejnost)

Analýza/ studie 50 000,00 400 000,00 10 90

Hydrogeologický 

průzkum (posudek)
50 000,00 100 000,00 10 90

Projektová 

dokumentace 

stavby

50 000,00 200 000,00 50 50

f) pozemková úprava k 

prostupnosti krajiny za účelem 

zajištění retence vody v krajině, 

protierozních opatření nebo 

revitalizace mokřadů

projektová 

dokumentace
50 000,00 200 000,00 50 50

Studie 

proveditelnosti
50 000,00 100 000,00 10 90

Projektová 

dokumentace 

stavby

50 000,00 1 000 000,00 50 50

e) Průzkum a budování nových 

zdrojů vody

Budování infrastruktury záchytných 

parkovišť P+R
II. Doprava

I. Životní prostředí - 

vodní hospodářství



• Podpora přípravy dokumentace do podporovaných oblastí (voda, doprava) k podání žádostí
do dotačních zdrojů programového období 2021 – 2027 = EU/EHP/NZ/Norské fondy

• Schválená alokace 30 mil. Kč

• Oprávnění žadatelé: obce, příspěvkové organizace obcí, dobrovolné svazky obcí
• Hodnotící kritérium u každé žádosti: soulad projektu se schválenou strategií žadatele

• Plánované schválení Programu Zastupitelstvem kraje na konci 6/2019
• Vyhlášení Programu v pol. 7/2019, podávání žádostí 15.8.2019 - 31. 12. 2019
• Elektronické podání žádostí včetně příloh, podepsaná žádost v listinné podobě
• Uznatelné náklady projektů od 1. 1. 2019
• Počet žádostí není omezen

• Realizace projektu - 1 rok od podpisu smlouvy
• Podmínka: do 2 let od realizace – podání žádosti o dotaci

• V roce 2020 plánováno rozšíření Fondu o podporu oblasti energetických úspor

Základní informace



Děkuji za pozornost

Odbor řízení dotačních projektů
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