
 
 

 

VÝZVA 

k podání žádostí o poskytnutí dotace z Fondu 

vodního hospodářství a životního prostředí 

Ústeckého kraje v roce 2019 
 

1. Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje 
 

Na základě usnesení č. 071/9Z/2017 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 12. 2017 

byl zřízen Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen 

„FVHŽP“), za účelem zejména poskytování dotací na podporu výstavby a obnovy 

vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního 

zákona. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 023/17Z/2019 ze dne  

28. 1. 2019 aktualizované znění Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém 

kraji na období 2018 – 2025 (dále jen „Program“). Tato výzva byla schválena usnesením 

Zastupitelstva Ústeckého kraje č. … ze dne … 
 

2. Administrátor Programu 

odbor životního prostředí a zemědělství, vyzývá žadatele vymezené v čl. 2 odst. 2) 

Programu k podání žádostí o poskytnutí dotace z FVHŽP pro rok 2019 dle čl. 6 

Programu a na předepsaných elektronických formulářích včetně povinných příloh 

specifikovaných v čl. 2 odst. 4) a 5) Programu 
 

3. Lhůta pro podání žádostí:  
 

od 1. 8. 2019 do 31. 10. 2019 (na podatelně 
KÚÚK) 
 

 

4. Termíny schvalovacího řízení: 

Odstranění vad žádostí na základě e-mailové zprávy do 15. 11. 2019 

Projednání žádostí v Komisi pro životní prostředí RÚK 2. 12. 2019 

Projednání žádostí v Radě Ústeckého kraje 11. 12. 2019 

Projednání žádostí ve Výboru pro životní prostředí ÚK   I.Q 2020 

Projednání žádostí v Zastupitelstvu Ústeckého kraje I.Q 2020 

 
 

5. Objem finančních prostředků Programu: 
 

20 000 000,- Kč 

bod 17.3 příloha 1



 
 
Přílohy k podání žádosti: 
Příloha č. 6 Programu –  čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis  

 u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci - kopie; 

 doklady ustanovení (volba, jmenování) zástupce PO, s dokladem osvědčujícím zastoupení žadatele - kopie; 

 doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ - kopie; 

 doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) - kopie; 

 stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - kopie; 

 projektová dokumentace (dle Programu); 

 doklad (příslib, smlouva, rozhodnutí aj.) o kofinancování projektu z jiného zdroje (např. MŽP, SFŽP) - kopie. 

 


