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Nabídka dotací nejenom pro obce a města
Dotace

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Vyhlášené Ministerstvem životního prostředí, OPŽP 124. výzva
Aktivity

1. zřídit a rozšířit varovné, hlásné předpovědní a výstražné systémy na lokální úrovni, digitální
2. povodňové plány
analyzovat odtokové poměry vč. návrhů možných protipovodňových opatření
pro kdo?
Města, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, VŠ a školská zařízení, státní podniky, nestátní
neziskovky
Ad 1. zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV.
kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.
ad 2. Typy projektů:
* budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace
měřících stanic,
* budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální
a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového
informačního systému.
Další podrobnosti a limity nákladů - na vyžádání
Kolik a na co? Limity nákladů
Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni,
digitální povodňové plány
T. j.

Cena za t. j.
(bez DPH)

Kč/ks

250 000

Kč/ks

350 000

Kč/ks

500 000

Jednosměrný hlásič - hlásič, reproduktory, montážní materiál, montážní práce ad.

Kč/ks

14 000

Obousměrný hlásič - hlásič, reproduktory, montážní materiál, montážní práce ad.

Kč/ks

22 000

Převaděč - převaděč, anténa, montážní materiál, montážní práce ad.
Domácí (bytový) přijímač

Kč/ks

100 000

Kč/ks

3 000

Položka

Pořízení varovného systému - bezdrátového místního informačního systému (dále jen "BMIS")
BMIS (obec do 2 tisíc obyvatel včetně) - řídící pracoviště, počítač, software, napojení na Jednotný
systém varování a vyrozumění, montážní materiál, montážní práce, dokumentace, oživení, školení,
revize, informační tabule, přijímač - hlásič 100 V, mobilní pracoviště ad.
BMIS (obec od 2 tisíc obyvatel do 10 tisíc obyvatel včetně) - řídící pracoviště, počítač, software,
napojení na Jednotný systém varování a vyrozumění, montážní materiál, montážní práce,
dokumentace, oživení, školení, revize, informační tabule, přijímač - hlásič 100 V, mobilní pracoviště ad.
BMIS (obec nad 10 tisíc obyvatel) - řídící pracoviště, počítač, software, napojení na Jednotný systém
varování a vyrozumění, montážní materiál, montážní práce, dokumentace, školení, revize, informační
tabule, přijímač - hlásič 100 V, mobilní pracoviště ad.
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Pořízení varovného systému - záložní zdroj
Záložní zdroj (elektrocentrála)

Kč/ks

80 000

Kč/ks

160 000

Kč/ks

75 000

Kč/ks

45 000

Kč/ks

60 000

Kč/m

3 000

Pořízení varovného systému - siréna
Siréna (min. 600 W) - siréna, anténa, napojení na JSVV, montážní materiál, montážní práce ad.
Pořízení výstražného systému - vodoměrná stanice
Vodoměrná stanice - sonda, řídící jednotka, konzola, napájení, montážní materiál, montážní práce,
oživení, kalibrace, revize, zaměření, návrh a vyznačení SPA ad.
Pořízení výstražného systému - nevyhřívaná srážkoměrná stanice
Srážkoměrná stanice - srážkoměr, řídící jednotka, stojan, napájení, montážní materiál, montážní práce,
oživení, kalibrace, revize ad.
Pořízení výstražného systému - vyhřívaná srážkoměrná stanice
Srážkoměrná stanice - srážkoměr, řídící jednotka, stojan, napájení, montážní materiál, montážní práce,
oživení, kalibrace, revize ad.
Pořízení výstražného systému - vodočetná lať
Vodočetná lať - lať, montážní materiál, montážní práce ad.

Má práce spočívá v zpracování žádosti v systému ISKP 2014+ a administrace projektu po celou dobu
životnosti, tzn. Průběžné zprávy až po závěrečné vyhodnocení.
kdy podat žádost?

do 3. 6. 2019
Ing. Jana Mikulková

Kontaktní údaje

Telefon: 606 178 459, e-mail: INFO@DOTACEzEU.eu
Sídlo: Poličná, okr. Vsetín, IČ 63683326,
Délka praxe v oboru dotační poradenství: 11 let

Dosavadní práce na projektech pro obce / městyse, částečný výpis
Štěpánov, Červenka, Bystročice, Žerotín, Náklo,… (okr. Olomouc)

