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Program 2019 
 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

  ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství  

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 014-16/2018/ZK ze dne 26. 11. 2018 

tento „Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Fondu životního prostředí a zemědělství“ (dále jen „Program“):  

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Poskytovatelem dotace dle Programu je Středočeský kraj. 

2. Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu 

určeného Středočeským krajem v Programu. 

3. Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje právnické 

osobě na účel stanovený v Programu (dále jen „dotace“). 

4. Dotaci lze poskytnout oprávněnému žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace 

prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“).  

5. Na poskytnutí dotace na základě žádosti není právní nárok. 

6. O poskytnutí dotace z Programu rozhoduje Zastupitelstvo Středočeského kraje (dále jen 

„Zastupitelstvo“).  

7. Dotace je účelová a poskytuje se na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

z Programu (dále jen“ smlouva“), uzavřené mezi Středočeským krajem a příjemcem dotace 

(dále jen „příjemce“). 

Článek 2 

Účel dotace a důvody podpory  

1. V rámci Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství lze žádat pouze  

na jednu Oblast podpory. 

2. Předmětem Programu je podpora projektů, zaměřených na řešení problémů s odváděním  

a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou za účelem zlepšení stavu 

povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel Středočeského kraje  

a řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli a podpora výstavby nových rybníků, 

obnova zaniklých, rekonstrukce a odbahnění rybníků a malých vodních nádrží, které 

přispívá ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.  

3. Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci těchto 

Tematických zadání:  
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A. DROBNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY v následujících oblastech podpory: 

a) „výstavba, rozšíření, rekonstrukce ČOV a kanalizačních sítí“ 

b) „výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů“ 

Z dotace lze hradit: 

• stavební práce přímo související s výstavbou, rozšířením, rekonstrukcí ČOV, 

kanalizačních a vodovodních sítí a vodárenských objektů: 

o trubní vedení (dodávka a montáž potrubí, šachet a dalších komponentů) 

o zemní, bourací a demoliční práce 

o rekonstrukce komunikací (provedení pouze oprav vozovky a chodníků  

po instalaci trubního vedení, nikoliv celková – kompletní modernizace 

komunikací 

o výstavba objektů ČOV 

o odvoz a likvidace stavební sutě 

• obsluha staveniště 

• průzkumné práce 

• revize 

 

Z dotace nelze hradit:  

• stavební práce, které nesouvisí s výstavbou, rozšířením, rekonstrukcí ČOV, 

kanalizačních a vodovodních sítí a vodárenských objektů viz např.: 

o kompletní rekonstrukce a výstavba komunikací (vozovka, chodníky) 

o sadové a terénní úpravy 

o oplocení 

• výstavbu kanalizace v případě, že obec nemá zajištěno čištění na dostatečné 

kapacitní čistírně odpadních vod 

• domovní čistírny 

• výstavbu dešťové kanalizace 

• nákup budov či pozemků 

• úhradu běžných provozních výdajů a opatření, která jsou běžnou údržbou či péčí, 

tedy zákonnou povinností vlastníka vodního díla 

• projektovou dokumentaci 

• geodetické zaměření a zpracování geodetického plánu 

• technický dozor investora 

• zpracování žádosti o dotaci a odměnu projektovému manažerovi 

 

B.  „RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE“ v následujících oblastech podpory: 

a) „výstavba nových rybníků a malých vodních nádrží“ 

b) „rekonstrukce a obnova rybníků a malých vodních nádrží“  

Jedná se o výstavbu nových, obnovu zaniklých, rekonstrukcí a odbahnění rybníků a 

malých vodních nádrží. Účelem je ochrana před suchem a povodněmi. Opatření přispívá 

ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. 
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Z dotace lze hradit: 

• stavební práce přímo související s vodním dílem: 

o výstavba hrází, požeráků a dalších staveb souvisejících s vodním dílem 

o zemní, bourací a demoliční práce 

o odstranění sedimentu rybníka nebo malé vodní nádrže 

o odvoz a likvidace sedimentu 

• obsluha staveniště 

• průzkumné práce 

Z dotace nelze hradit:  

• stavební práce, které nesouvisí s vodním dílem, 

• nákup budov či pozemků, 

• úhradu běžných provozních výdajů, 

• projektovou dokumentaci 

• geodetické zaměření a zpracování geodetického plánu 

• technický dozor investora 

• zpracování žádosti o dotaci a odměnu projektovému manažerovi 

Článek 3 

Objem peněžních prostředků 

1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu 

Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 20 000 000,- Kč. 

2. Navýšení celkového předpokládaného objemu peněžních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 

v kompetenci Zastupitelstva kraje. V případě navýšení bude předložen Zastupitelstvu kraje 

návrh na poskytnutí dotací v pořadí navrhovaném Radou kraje, který bude zpracován 

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen 

„Odbor životního prostředí a zemědělství“) na základě výsledků jednání Hodnotící komise 

(viz článek 6) do výše upraveného rozpočtu, za podmínek stanovených Programem. 

 

Článek 4 

Okruh oprávněných žadatelů,  

výše a charakter dotace 

1. Žadatelem o dotaci může být: 

Pro Tematické zadání DROBNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY: 

a) obec na území Středočeského kraje do 2000 obyvatel, 
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b) dobrovolný svazek obcí – vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2009 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rovněž na území Středočeského kraje. Součástí 

dobrovolného svazku obcí mohou být pouze obce do 2000 obyvatel, 

c) provozovatel vodohospodářské infrastruktury, pokud se jedná o společnost, která  

je minimálně z 66 % vlastnictvím obce do 2 000 obyvatel. 

Pro Tematické zadání RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE: 

a) obec na území Středočeského kraje do 2000 obyvatel, 

b) dobrovolný svazek obcí – vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2009 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rovněž na území Středočeského kraje. Součástí 

dobrovolného svazku obcí mohou být pouze obce do 2000 obyvatel. 

2. Počet obyvatel v obci vychází z dat Českého statistického úřadu k 1. 1. 2018 a je v žádosti 

tento údaj za žadatele vyplňován pomocí aplikace automaticky. 

3. Předmětem žádosti mohou být pouze peněžní prostředky, které jsou uznatelnými náklady 

projektu od 1. 1. 2019. 

4. Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je 

stanovena: 

A. V rámci tematického zadání „Drobné vodohospodářské projekty“ na 2 000 000 Kč. 

B. V rámci tematického zadání „Rybníky a malé vodní nádrže“ na 1 000 000 Kč. 

5. Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 5 % celkových uznatelných 

nákladů projektu. 

6. V případě snížení celkových uznatelných nákladů v průběhu realizace projektu nebo 

v případě nedodržení stanovené minimální spoluúčasti příjemce, vrátí příjemce 

poskytovateli alikvotní část poskytnuté dotace v takové výši, aby byla dodržena podmínka 

minimální požadovaný podíl spoluúčasti příjemce. 

7. Pokud poskytovatel již na projekt z rozpočtu Středočeského kraje dotaci v minulosti 

poskytl, bude požadovaná dotace dle tohoto Programu o tuto částku snížena. V případě, že 

výše poskytnuté dotace z rozpočtu Středočeského kraje v minulosti na daný projekt je vyšší 

než výše požadované dotace dle tohoto Programu, nemá žadatel o dotaci nárok.  

8. Dotace je poskytována i na finanční náklady projektu spočívající v uhrazené dani z přidané 

hodnoty v souvislosti s realizací projektu, a to v těchto případech: 

a) není-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 

Sb.“), 

b) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl 

v souvislosti s realizací projektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty dle 

zákona č. 235/2004 Sb., 
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c) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl 

v souvislosti s realizací projektu pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně 

z přidané hodnoty; v tomto případě je příjemci poskytována dotace i na finanční náklady 

projektu spočívající v uhrazené dani z přidané hodnoty, u níž příjemci nevznikl nárok 

na odpočet daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. 

9. Dotace není poskytována na finanční náklady projektu spočívající v uhrazené dani 

z přidané hodnoty v souvislosti s realizací projektu, je-li příjemce registrovaným plátcem 

daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací projektu nárok  

na odpočet daně z přidané hodnoty ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona  

č. 235/2004 Sb. 

10. Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o projekt investičního 

charakteru či neinvestičního charakteru nebo případně s investičním charakterem 

a neinvestičním charakterem. Na základě této analýzy žádá o poskytnutí dotace 

s investičním charakterem nebo neinvestičním charakterem. 

11. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí souhrn předpokládaných nákladů 

na realizaci projektu, uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. 

Článek 5 

Lhůta pro podání žádostí, způsob podání žádosti,  

vzor žádosti, povinné přílohy žádosti 

1. Lhůta pro podání žádostí je stanovena 

od 14. ledna 2019 od 9:00 hodin 

do 28. ledna 2019 do 16:00 hodin. 

 

2. Způsob podání žádosti a její povinné přílohy stanovuje „Metodický pokyn k podávání 

žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019 pro poskytování 

dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí  

a zemědělství“, který je nedílnou součástí tohoto Programu a který je uveden v Příloze č. 1 

k tomuto Programu (dále jen „Metodický pokyn k podávání žádostí“). 

3. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 2 k tomuto Programu a je nedílnou součástí tohoto 

Programu. Součástí žádosti je povinné prohlášení žadatele.  

Článek 6 

Kontrola, hodnocení žádostí a lhůta  

pro rozhodnutí o žádosti 

1. Za řádně podanou žádost se považuje žádost podaná zároveň v elektronické podobě 

(prostřednictvím aplikace) i v písemné podobě, ve lhůtě stanovené v tomto Programu a se 

všemi povinnými přílohami stanovenými v tomto Programu. 

2. Odbor životního prostředí a zemědělství provede formální kontrolu podaných žádostí. 

Žádosti, které nebudou řádně podány, budou vyřazeny z dotačního řízení.  
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3. V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí nebo nedostatků v obsahu 

jejich povinných příloh vyzve Odbor životního prostředí a zemědělství žadatele 

prostřednictvím internetové aplikace k doplnění. Žádost musí být doplněna do  

5 pracovních dnů od vyzvání. Nedoplnění žádosti ve lhůtě do 5 pracovních dnů od výzvy 

k doplnění je důvodem k vyřazení žádosti z dotačního řízení. 

4. Žádosti budou hodnoceny dle následujících hodnotících kritérií:  

Hodnotící kritéria Rozsah 
Nejvyšší možné 

ohodnocení 

a) Kvalita zpracování předložené žádosti, přehlednost projektu 0 – 20 bodů 

20 

nízká kvalita žádosti, která nevychází z reálných předpokladů; metodika  

a postupy řešení nejsou vhodně zvolené; odborná stránka projektu je nízká a 

nevytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu (např. 

chybějící oceněný výkaz výměr dle ceníkových soustav ÚRS/RTS) 

0 – 9 bodů 

vysoká kvalita žádosti (součást projektu je oceněný výkazu výměr dle 

ceníkových soustav ÚRS/RTS); projekt vychází z reálných předpokladů; 

reaguje na současné metody a postupy; metodika a postupy řešení jsou 

vhodně zvolené 

10 – 20 bodů 

b) Soulad projektu s vyhlášeným programem, naplnění cílů 

programu, soulad s koncepcemi 

0 nebo 10 

bodů 

10 

nenaplnění cílů programu (projekt nesplňuje podstatu vymezenou  

v jednotlivých Oblastech podpor), projekt není v souladu s Plány povodí   

nebo PRVKÚK 
0 bodů 

naplnění cílů programu (projekt splňuje dle specifikace některou z Oblastí 

podpor), projekt je v souladu s Plány povodí nebo PRVKÚK 
10 bodů 

c) Priorita projektu z hlediska ochrany nebo zlepšení celkového 

stavu životního prostředí v lokalitě a urgence realizace projektu 
z hlediska environmentálních dopadů navržených opatření 

0 – 30 bodů 

30 

nedostatečné zajištění ochrany zdrojů pitné vody v lokalitě, nízká efektivita 

a udržitelnost projektu, nízký přínos pro posílení biodiverzity, projekt je  

v rozporu s koncepčními materiály; nejedná se o havarijní stav a není nutný 

urgentní zásah k realizaci. Navržené opatření má nízký přínos pro zvýšení 

retenčního a akumulačního potenciálu krajiny, nemá vliv na snížení 

povrchového odtoku. 

0 – 14 bodů 

vysoký přínos (dostatečné zajištění ochrany zdrojů pitné vody, zajištěno 

odvádění odpadních vod, efektivní a udržitelný projekt, vysoký přínos pro 

posílení biodiverzity, projekt je plně v souladu s koncepčními materiály SčK; 

jedná se o havarijní stav a je nutný urgentní zásah k realizaci. Navržené 

opatření zvyšuje retenční a akumulační potenciál krajiny, pozitivně ovlivňuje 

biodiverzitu krajiny, přispívá ke snížení povrchového odtoku. 

15 – 30 bodů 

d) Výše spolufinancování projektu ze strany žadatele  
5 nebo 15 nebo 

30 bodů 

30 nízká spoluúčast žadatele (5 % - 15 %) 5 bodů 

střední spoluúčast žadatele (16 % - 30 %) 15 bodů 

vysoká spoluúčast žadatele (31 % a vyšší) 30 bodů 

CELKEM 90 
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5. Maximální počet bodů je 90. Odbor životního prostředí a zemědělství provede formální 

kontrolu podaných žádostí. Žádosti, které nebudou řádně podány, budou vyřazeny 

z dotačního řízení a nebudou předloženy k hodnocení Hodnotící komisí.  

6. Hodnotící komise je složena z členů Výboru pro životní prostředí a zemědělství (dále jen 

„Hodnotící komise“), jmenovaných příslušným členem Rady kraje. 

7. Výsledné bodové hodnocení žádosti je rovno průměru všech udělených bodů vůči počtu 

členů hodnotící komise, kteří odevzdají platný protokol hodnocení žádostí. V případě 

rovnosti výsledného bodového hodnocení žádostí je pořadí žádostí stanoveno podle data  

a času elektronického podání žádosti. V odůvodněných případech,  například z důvodu 

významné odchylky bodového hodnocení člena hodnotící komise oproti průměrnému 

bodovému hodnocení ostatních členů hodnotící komise  nebo při zjištění jiných závažných 

nedostatků v hodnocení člena hodnotící komise je Rada kraje oprávněna rozhodnout  

o nápravném opatření, například o nezapočítání hodnocení daného člena hodnotící komise 

do výsledného průměru hodnocení žádostí, případně o nezapočítání  nejvyššího  

a nejnižšího bodového hodnocení u  všech žádostí do výsledného průměru hodnocení 

žádostí. 

8. O poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje rozhoduje v rozsahu pravomocí 

daných zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

Zastupitelstvo na základě návrhu Rady kraje.  

9. Pro jednání Rady kraje připravuje podklady Odbor životního prostředí a zemědělství na 

základě výsledků jednání Hodnotící komise, která může navrhnout poskytnutí nižší výše 

dotace, než byla požadována žadatelem v žádosti, tento návrh musí být Hodnotící komisí 

odůvodněn, důvodem může být i poskytnutí dotace více žadatelům. Ve zvlášť 

odůvodněných případech může Hodnotící komise navrhnout doplnění celkového objemu 

peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu Středočeského kraje na podporu 

stanoveného účelu. Jedná se ale pouze o případy, kdy by docházelo ke zjevné 

nespravedlnosti. Komise nemůže navrhovat navýšení celkového objemu peněžních 

prostředků jen z důvodu vyčerpání těchto peněžních prostředků. 

10. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanovena na 180 dnů od podání žádosti.   

Článek 7 

Podmínky pro poskytnutí dotace  

a povinnosti příjemce 

1. Dotaci lze poskytnout na základě řádně podané žádosti v souladu s Programem 

a Metodickým pokynem k podávání žádostí.  

2. Jeden projekt dle tohoto Programu není možné podporovat z více Programů 2019 

Středočeského kraje pro poskytování dotací. 

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat další povinné dokumenty nezbytně nutné pro 

uzavření smlouvy. Tyto dokumenty stanoví poskytovatel prostřednictvím Odboru 

životného prostředí a zemědělství. 

4. Dotaci lze poskytnout žadateli, který nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich 

splatnosti ve vztahu k  rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje a závazky po lhůtě 

splatnosti vůči příspěvkovým organizacím Středočeského kraje a vůči dalším právnickým 
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osobám, jejichž je Krajský úřad Středočeského kraje zřizovatelem nebo zakladatelem,  

a který není v žádném soudním sporu se Středočeským krajem nebo příspěvkovou 

organizací Krajského úřadu Středočeského kraje nebo s jinou právnickou osobou, jejíž je 

Krajský úřad Středočeského kraje zřizovatelem nebo zakladatelem.  

5. Příjemce je při čerpání dotace povinen postupovat v souladu s příslušnými platnými obecně 

závaznými právními předpisy. 

6. Výběr dodavatele veřejné zakázky musí být příjemcem proveden v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je 

povinen při zadání veřejné zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení 

a zákazu diskriminace. Při výběrovém řízení musí příjemce uplatnit hodnotící kritérium 

nabídkové ceny s váhou minimálně 60 % u veřejných zakázek na služby a s váhou 

minimálně 80 % u veřejných zakázek na dodávky a na stavební práce; výjimku z tohoto 

ustanovení může povolit Rada kraje na základě žádosti příjemce, obsahující odůvodnění 

přiměřenosti stanovených hodnotících kritérií. 

Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jestliže příjemce dotace postupuje podle § 11 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Příjemce je povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši 

ceny v místě a čase obvyklé. U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která 

převýší 200 000 Kč bez DPH, je příjemce povinen prokázat oslovení alespoň tří dodavatelů 

u veřejných zakázek na dodávky a na služby a pěti dodavatelů u veřejných zakázek na 

stavební práce s těmito výjimkami: 

a) Příjemce neprovádí oslovení tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na služby 

a pěti dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce, pokud plnění veřejné zakázky 

malého rozsahu může prokazatelně poskytnout pouze jeden dodavatel.  

b) Pokud plnění veřejné zakázky malého rozsahu mohou prokazatelně poskytnout pouze 

dva dodavatelé, osloví příjemce pouze tyto dva dodavatele. 

Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jestliže příjemce dotace postupuje podle § 11 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Odboru životného prostředí a zemědělství a Odbor interního auditu a kontroly Krajského 

úřadu Středočeského kraje si mohou od příjemce vyžádat dokumentaci zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku včetně výsledků výběrového řízení.  

9. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být prodán, darován nebo 

bezúplatně převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu po dobu pěti let od data 

ukončení realizace projektu. Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné 

žádosti příjemce Rada kraje. 

10. Dotace se poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce.  

11. Příjemce je povinen dotaci použít jen v daném období a k účelu, na který mu byla 

poskytnuta.  

12. Příjemce může zahájit realizaci projektu ještě před podpisem smlouvy, respektive před 

rozhodnutím Zastupitelstva, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace příjemci.  

13. Projekt musí být ukončen v termínu stanoveném smlouvou. Výjimku z tohoto ustanovení 

může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada kraje. 



9 

 

 

14. Nevyčerpané peněžní prostředky je příjemce povinen vrátit na účet Středočeského kraje 

v termínu stanoveném smlouvou. 

15. Porušení rozpočtové kázně příjemcem bude posuzováno dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle obsahu 

tohoto Programu a uzavřené smlouvy. Porušením rozpočtové kázně se rozumí každé 

neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace 

z rozpočtu Středočeského kraje.   

16. Příjemce, který použije dotaci v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou, je povinen 

dotaci nebo její část použitou v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou neprodleně 

odvést zpět na účet Středočeského kraje a uhradit penále stanovené smlouvou. 

17. Středočeský kraj může ve smlouvě vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno 

za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší,  

než odpovídající výši poskytnutých peněžních prostředků. 

18. Příjemce účtuje poskytnutou dotaci v souladu s platnými obecně závaznými právními 

předpisy. 

19. Použití dotace včetně dodržení účelu dotace, Programu, smlouvy, platných obecně 

závazných právních předpisů podléhá kontrole příslušných orgánů Středočeského kraje, 

Odbor životného prostředí a zemědělství a Odbor interního auditu a kontroly Krajského 

úřadu Středočeského kraje. 

20. Příjemce je povinen vypracovat a předložit dokumentaci závěrečného vyhodnocení 

a vyúčtování projektu poskytnuté dotace dle podmínek a termínu stanovených smlouvou.  

21. Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace projektu, pokud to povaha projektu 

dovoluje, označit, že projekt byl realizován s přispěním Středočeského kraje.  

22. Další podmínky čerpání a účtování dotace budou poskytovatelem zahrnuty do smlouvy. 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

Tento Program nabývá účinnosti dne 7. 12. 2018 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 
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Příloha č. 1 k Programu 2019 pro poskytování 

dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu životního prostředí a 

zemědělství 

Metodický pokyn  

k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy 

z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského Fondu 

životního prostředí a zemědělství 
 

1. Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena  

v Programu 

od 14. ledna 2019 od 9:00 hodin 

do 28. ledna 2019 do 16:00 hodin. 
 

2. Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat zároveň: 

• v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese 

http://dotace.kr-stredocesky.cz , a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí, 

žádost musí být ve stavu ŽÁDOST PODÁNA (viz dále), 

• v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, a to včetně povinných 

příloh, žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského 

kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání 

žádostí. 

3. Žadatel o dotaci, který je registrovaným plátcem DPH, uvede v žádosti o dotaci tuto 

skutečnost, a to i v případě, že na realizovanou projekt nemůže být odpočet uhrazené DPH 

uplatněn. 

4. Povinné přílohy k žádosti: 

1) Doklad osvědčující legální existenci žadatele, a to dle typu žadatele: 

• kopie identifikace z RES (rejstřík ekonomických subjektů), je-li žadatelem obec nebo 

• kopie živnostenského listu (nebo výpis z rejstříku živnostenského podnikání, který může 

být pořízen prostřednictvím internetu) nebo 

• kopie dokladu o legální existenci žadatele, kterým je právnická osoba nezapisovaná do 

veřejného rejstříku ne starší než tři měsíce. 

2) Dokument o založení dobrovolného svazku obcí v případě žadatele dobrovolného svazku obcí 

(dále jen „DSO“). 

3) Dokument, potvrzující vlastnickou strukturu společnosti (pokud je žadatelem provozovatel 

vodohospodářské infrastruktury). 

4) Projektová dokumentace projektu (průvodní a technická zpráva a situace projektu) 

5) Položkový rozpočet projektu (jednotlivé položky rozpočtu) 

6) Harmonogram realizace projektu (plánované zahájení, průběh a ukončení projektu).  

7) Kopie usnesení zastupitelstva/rady obce (orgánu DSO) o podání žádosti o dotaci ze 

Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2019 a závazku spolufinancování 

projektu z rozpočtu obce (DSO) ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace. 

8) Výčet pozemků, na kterých bude projekt realizován, včetně vyjádření vlastníka pozemku, je-li 

odlišný od žadatele. Souhlasy všech vlastníků pozemků, na kterých má být projekt realizován, 

s realizací projektu. 

http://dotace.kr-stredocesky.cz/
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9) Výpis z katastru nemovitostí (může být pořízen prostřednictvím internetu), ne starší než třicet 

kalendářních dnů, týkající se pozemků nebo staveb, na kterých má být projekt realizován.  

10) Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele, nebo ověřená kopie 

uvedené plné moci v případě zastoupení žadatele zmocněncem na základě plné moci. 

5. Návod, jak podat žádost o dotaci v roce 2019: 

• Na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz je k dispozici internetová aplikace  

pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje. 

• Při spuštění této aplikace se žadateli automaticky zobrazí titulní stránka aplikace  

s nabídkou, kde má žadatel o dotaci 2 možnosti: 

o  ZAREGISTROVANÝ ŽADATEL se přihlásí kliknutím na PŘIHLÁŠENÍ a 

pomocí přihlašovacích údajů se přihlásí ke svému účtu. 

Pokud žadatel zapomněl heslo, je možné si ho vyžádat, kliknutím  

na ZAPOMNĚLI JSTE HESLO? 

o  NEZAREGISTROVANÝ ŽADATEL se nejprve zaregistruje do systému 

Středočeského kraje kliknutím na REGISTRACE. 

• Žadatel se zaregistruje pouze jednou pro všechny fondy středočeského kraje.  

Při opětovné registraci bude žadatel aplikací upozorněn, že je již zaregistrován. 

• Při registraci je nutné vyplnit základní informace o žadateli a zvolit uživatelské 

jméno a heslo pro přístup do internetové aplikace pro podávání žádostí o dotace. 
 

• Po úspěšné registraci bude vytvořen PROFIL žadatele. Údaje z profilu budou 

systémem automaticky použity při vyplňování jednotlivých žádostí o dotace  

z jednotlivých fondů Středočeského kraje. 

•  Žadatel si při registraci zvolí e-mail, na který mu bude potvrzena registrace  

a zaslány žadatelem vyplněné přihlašovací údaje. 

Pečlivě prosím zkontrolujte Vámi zadanou kontaktní e-mailovou adresu před 

ukončením registrace. Prostřednictvím této e-mailové adresy budou žadateli 

zasílány veškeré aktuální informace týkající se administrace žádosti, případně 

přidělené dotace. 

• Po úspěšné registraci je možné se přihlásit do aplikace pomocí zadaných 

přihlašovacích údajů. Pro přihlášení klikněte na PŘIHLÁSIT. 

• V sekci FONDY STŘEDOČESKÉHO KRAJE je umístěn přehled všech fondů 

Středočeského kraje, ze kterých může daný žadatel podat žádost o dotaci v roce 

2019. 

• Žadatel založí novou žádost kliknutím na ŽÁDOSTI, dále žadatel klikne  

na ZALOŽIT NOVOU ŽÁDOST v rámci příslušného fondu. Do formuláře 

žádosti žadatel postupně vyplňuje požadované údaje. Kolonku „ORP“ (tj. obec  

s rozšířenou působností) žadatel nevyplňuje, bude automaticky vygenerována 

systémem, pokud je žadatelem obec. 

• Pro uložení žádosti žadatel klikne na ULOŽIT. 

http://dotace.kr-stredocesky.cz/
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• Po uložení žádosti je vygenerováno EVIDENČNÍ ČÍSLO ŽÁDOSTI. Evidenční 

čísla obsahují kód fondu, kód Tematického zadání, pořadové číslo a příslušný rok 

(např. FŽP/DVP/012345/2019). 

• V pravém menu obrazovky je v sekci POSLEDNÍ ŽÁDOSTI uveden přehled 

žádostí přihlášeného žadatele včetně jejich STAVU. Kliknutím na EVIDENČNÍ 

ČÍSLO příslušné žádosti je možné žádost dále upravovat. 

• Po vyplnění všech povinných polí (označeno hvězdičkou) klikne žadatel  

na ZOBRAZIT a následně na PODAT ŽÁDOST.  

Tímto je žádost elektronicky odeslána na Krajský úřad Středočeského kraje  

k posouzení. V tuto chvíli již není možné žádost upravovat, je možné ji pouze 

prohlížet a vytisknout. Pokud po odeslání žádosti žadatel změní údaje v profilu, 

tato změna se již do žádosti nepromítne. 

• Při přípravě žádostí o dotace je možné rozpracovat více žádostí do jednoho Fondu 

Středočeského kraje. Podat však lze pouze jednu žádost. Nepodané žádosti 

odstraňte kliknutím na ODSTRANIT. 

• Po elektronickém odeslání žádosti o dotaci žadatel tuto žádost vytiskne kliknutím 

na TISK. Na písemné žádosti musí být úředně ověřený podpis statutárního 

zástupce žadatele, nebo úředně ověřený podpis zmocněnce žadatele a razítko. 

Žadatel si ponechá jednu kopii podané žádosti. 

• Žádost je možné žadatelem tisknout, i pokud je ve stavu PŘÍPRAVA (elektronická 

žádost ještě nebyla odeslána ke zpracování). Tato verze je pouze pracovní – při 

vygenerování a tisku bude označena slovem KONCEPT a nebude ze strany 

Krajského úřadu Středočeského kraje uznána jako řádně podaná žádost. 

• Poslední stránku vytištěné žádosti žadatel nalepí na obálku A4, do které vloží řádně 

vyplněnou, podepsanou, úředně ověřenou žádost a všechny povinné přílohy. 

6. Žádosti se v písemné podobě včetně všech povinných příloh zasílají na Krajský úřad 

Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21. Osobně se žádosti podávají 

výhradně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5. 

Provozní hodiny podatelny: Pondělí a středa 7:30 – 17:00 

Úterý a čtvrtek 7:30 – 16:00 

Pátek   7:30 – 15:00 

7. Bližší informace k podávání žádostí z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství poskytnou 

pracovníci Odboru životního prostředí a zemědělství. Kontakty na příslušné pracovníky 

jsou uvedeny na internetových stránkách Středočeského kraje, na kterých mohou být 

uvedeny pro usnadnění podávání žádostí další doplňující informace. 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/sfzpz

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/sfzpz
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Příloha č. 2 k Programu 2019 pro poskytování 

dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu životního prostředí a 

zemědělství 

 

Žádost 
o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 

2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje  

ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství  

v rámci Tematického zadání Drobné vodohospodářské projekty/ 

Tematického zadání „Rybníky a malé vodní nádrže“ 

Evidenční číslo: 
 

Žadatel:  Druh žadatele:  

IČ:  DIČ:  

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  

Obec:  Okres:  Pošta:  

Obec s rozšířenou působností: 

Telefon:  Fax:  

Email:  www:  

 

Korespondenční adresa 

Adresát:  

Ulice:  Číslo popisné:  PSČ:  

Obec:  Okres:  Pošta:  

 

Bankovní spojení 

Předčíslí účtu:  Číslo účtu:  Kód banky:  

Bankovní ústav:  Specifický symbol:  

 

Je-li žadatel právnickou osobou, identifikace 

1. Osob zastupujících právnickou osobu 

Titul, jméno a příjmení: 

Právní důvod zastoupení: 

Usnesení: 

2. Osob s podílem v této právnické osobě 

Titul, jméno a příjmení: 

3. Osob, v nichž má přímý podíl 

Titul, jméno a příjmení: 

Výše tohoto podílu: 
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Žádost vyplnil 

Jméno a příjmení:  Telefon:  E-mail:  

 

Doplňující informace 

Plátce DPH:   

Počet obyvatel k 1. 1. 2018  

Údaje o zřizovateli 

Název:  

Sídlo:  IČ:  

Bilance hospodaření 2018 příjmy:   Kč výdaje: Kč 

Schválený rozpočet na rok 2019 příjmy: Kč výdaje:   Kč 

 

Projekt 

Název projektu:  

Oblast podpory:  

Popis projektu: 

 

Popis a způsob realizace: 

 

Seznam pozemků, na kterých je projekt realizován: 
 

Účel, cíle a přínosy projektu, zdůvodnění žádosti: 

 

Možná rizika realizace projektu: 

 

Předpokládané zahájení realizace projektu měsíc/rok: / 

Předpokládané ukončení realizace projektu měsíc/rok: / 

 

Připravenost projektu 

 % 

 

Dotace 

Typ dotace:  

Požadovaná investiční dotace: Kč 

Požadovaná neinvestiční dotace: Kč 

Celková požadovaná dotace v roce 2019:   Kč 

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům: % 

Vlastní investiční zdroje: Kč 

Vlastní neinvestiční zdroje: Kč 

Celkové vlastní zdroje: Kč 

Zdroje jiných subjektů: Kč 
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Předpokládané investiční náklady: Kč 

Předpokládané neinvestiční náklady: Kč 

Celkové předpokládané náklady: Kč 

 

 
Závazné minimální parametry projektu 

Název parametru Měrná jednotka Množství 

   

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci: 

1) Doklad osvědčující legální existenci žadatele, a to dle typu žadatele: 

• kopie identifikace z RES (rejstřík ekonomických subjektů), je-li žadatelem obec nebo 

• kopie živnostenského listu (nebo výpis z rejstříku živnostenského podnikání, který může 

být pořízen prostřednictvím internetu) nebo 

• kopie dokladu o legální existenci žadatele, kterým je právnická osoba nezapisovaná do 

veřejného rejstříku ne starší než tři měsíce. 

2) Dokument o založení dobrovolného svazku obcí v případě žadatele dobrovolného svazku obcí 

(dále jen „DSO“). 

3) Dokument, potvrzující vlastnickou strukturu společnosti (pokud je žadatelem provozovatel 

vodohospodářské infrastruktury). 

4) Projektová dokumentace projektu (průvodní a technická zpráva a situace projektu) 

5) Položkový rozpočet projektu (jednotlivé položky rozpočtu) 

6) Harmonogram realizace projektu (plánované zahájení, průběh a ukončení projektu).  

7) Kopie usnesení zastupitelstva/rady obce (orgánu DSO) o podání žádosti o dotaci ze 

Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2019 a závazku spolufinancování 

projektu z rozpočtu obce (DSO) ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace. 

8) Výčet pozemků, na kterých bude projekt realizován, včetně vyjádření vlastníka pozemku, je-li 

odlišný od žadatele. Souhlasy všech vlastníků pozemků, na kterých má být projekt realizován, 

s realizací projektu. 

9) Výpis z katastru nemovitostí (může být pořízen prostřednictvím internetu), ne starší než třicet 

kalendářních dnů, týkající se pozemků nebo staveb, na kterých má být projekt realizován.  

10) Plná moc v originále s úředně ověřenými podpisy zmocněnce a zmocnitele, nebo ověřená kopie 

uvedené plné moci v případě zastoupení žadatele zmocněncem na základě plné moci. 
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Povinná prohlášení žadatele: 

 

Beru na vědomí, že správce (Středočeský kraj, Krajský úřad Středočeského kraje) zpracovává 

poskytnuté osobní údaje za účelem uzavření veřejnoprávní smlouvy na základě právního titulu plnění 

smlouvy v souladu s čl. 6. odst. 1. písm. b) Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Osobní údaje všech 

žadatelů budou archivovány po dobu 10 let. 
 

Prohlašuji, že tato žádost odpovídá Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství. 
 
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji žádné okolnosti 

důležité pro posouzení žádosti. Souhlasím, aby údaje z této žádosti byly zveřejněny na webových 

stránkách Středočeského kraje. 
 

Prohlašuji, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve vztahu 

k rozpočtu Středočeského kraje a závazky po lhůtě splatnosti vůči příspěvkovým organizacím 

Středočeského kraje a vůči dalším právnickým osobám, jejichž je Středočeský kraj zřizovatelem nebo 

zakladatelem, a že žadatel není v žádném soudním sporu se Středočeským krajem nebo příspěvkovou 

organizací Středočeského kraje nebo s jinou právnickou osobou, jejíž je Středočeský kraj zřizovatelem 

nebo zakladatelem.   

Prohlašuji, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování projektu. 
 

Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem 2019 pro 

poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí  

a zemědělství v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu  

s platnými obecně závaznými právními předpisy. 
 

 

Datum: …………………....  

 

 

Úředně ověřený podpis a razítko: ...........................................................................… 

 


