Obec Volfartice
Podpora budování domovních čistíren odpadních vod
Kdo může žádat?
- Ten, kdo plánuje DČOV vybudovat i ten, kdo ji má už v provozu (DČOV však nebyla
uvedena do provozu dříve než 1. 1. 2011),
- zletilá osoba, která vlastní nebo spoluvlastní trvale obydlený objekt (musí v něm být
trvale hlášena alespoň jedna osoba) v obci Volfartice a nemá vůči Obci Volfartice
dluhy.
O co můžete žádat?
- O dotaci ve výši 100% uznatelných nákladů, nejvýše však o 80 000 Kč.
Co jsou uznatelné náklady?
- Veškeré náklady uvedené v žádosti o dotaci, které přímo souvisejí s realizací stavební
a technologické části stavby v rozsahu od obvodové stěny připojovaného objektu
k vyústění přípojného potrubí z DČOV.
Co nejsou uznatelné náklady?
- Náklady na projektovou dokumentaci, stavební povolení, stavební dozor, dodatečné
náklady neuvedené v žádosti, atd.
Posouzení uznatelnosti nákladů je výhradní kompetencí poskytovatele dotace – Obce
Volfartice.
Kdy můžete žádat?
zahájení přijímání žádostí
1. 9.2020
ukončení přijímání žádostí
22. 12. 2020
vyhodnocení žádostí
31. 1. 2021
Jak podat žádost?
- Pouze písemně na formuláři, který je přílohou programu (ke stažení na internetových
stránkách obce www.volfartice.cz).
- Nezapomeňte na všechny povinné přílohy.
Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je výhradně v kompetenci
Zastupitelstva obce Volfartice.
Pokud mi dotace bude přidělena, kdy ji obdržím?
- Po vyhodnocení žádostí bude s úspěšným žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva.
- Po uvedení čističky do provozu žadatel podá žádost o platbu včetně všech
požadovaných příloh, a to písemně na formuláři, který je přílohou programu (ke
stažení na internetových stránkách obce www.volfartice.cz).
- Pokud bude žádost o platbu v pořádku, bude dotace neprodleně převedena na účet
příjemce dotace.
Jaká je udržitelnost projektu?
- Je stanovena na 10 let ode dne poskytnutí dotace. Další podrobnosti jsou uvedeny
v programu.
Pokud příjemce dotace poruší pravidla uvedená v programu a ve veřejnoprávní
smlouvě, hrozí mu finanční postih. Čtěte, prosím, pozorně všechny dokumenty.

