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Vyhlášení účelových investičních dotací Vodní záchranné službě ČČK, z. s. v rámci
dotačního programu „Rozvoj a modernizace materiálně technické základny Vodní
záchranné služby ČČK, z. s.“
MV – generální ředitelství HZS ČR vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o účelové
investiční dotace na rok 2020 v rámci programu „Rozvoj a modernizace materiálně technické
základny Vodní záchranné služby ČČK, z. s.“.
Věcné zaměření výzvy:
Dotace se VZS v rámci programu poskytuje na pořízení nebo technické zhodnocení
základen u vodních ploch, vybavení stanic první pomoci VZS provozovaných pobočnými
spolky VZS a pro vybavení Prezidia VZS a dále na podporu odborné přípravy v oblasti
záchranářství na vodních plochách uvedených v čl. 1 bod (4) Zásad pro poskytování
účelových investičních dotací Vodní záchranné službě ČČK, z. s., které jsou nedílnou součástí
této výzvy.
Oprávněný žadatel o dotaci:
Vodní záchranná služba ČČK, z. s.
Podání žádosti o poskytnutí dotace:
Žádost o poskytnutí dotace musí být podána v termínu maximálně do 30. dubna 2020.
V případě, že žádost o poskytnutí dotace bude obsahovat nedostatky, je žadatel povinen je
odstranit do 30 dnů od data, kdy jej poskytovatel vyzve k opravě či doplnění.
V případě, že poskytovatel bude požadovat další doplňující podklady nebo údaje
nezbytné pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, může si je od žadatele vyžádat kdykoliv
během řízení, k čemuž poskytne žadateli přiměřenou lhůtu.
Poskytovatel může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že
upravené žádosti bude zcela vyhověno.

Maximální výše dotace:
Maximální výše dotace na pořízení nového majetku nebo na jeho technické
zhodnocení se stanovuje v celkové maximální výši 15 mil. Kč ročně.
Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % rozpočtových nákladů akce (projektu).
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