DOTACE NA SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Operační program Životní prostředí - SC 2.2 Snížení emisí ze stacionárních zdrojů
Vám nabízí dotační podporu na pořízení technologií ke snížení prašnosti: např.
vodní clony, vysokotlaká vodní děla, skrápěcí, odprašovací nebo mlžící zařízení.
Podporované technologie lze využít na:
• demoliční práce
• otevřené skládky sypkých materiálů
• vykládky vagónů, aut, lodí
• doky, přístavy
• lomy, kamenolomy
• slévárny
• dřevozpracující průmysl
• stavební průmysl
Podpora může dosáhnout až 85% způsobilých realizačních
nákladů (v režimu de minimis).

Příjem žádostí do 89. výzvy programu OPŽP
probíhá od 15.6.2017 – 31.1.2018
Příkladový projekt:
• Pořízení postřikovačů umístěných na sloupech a mlžící brány.
V rámci projektu budou realizované vrty vody, podzemní
retenční nádrže a další stavební práce a dodávky v přímé
vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro fungování
protiprašného skrápění a vodního mlžení areálu.

ZAŘÍDÍME PRO VÁS DOTACE!
Společnost Euroforum Group, a.s. působí od roku 2007 jako poradenská firma v oblasti
strukturálních fondů Evropské unie. Již od svého založení těží Euroforum Group z bohatých a
dlouhodobých zkušeností managementu společnosti v oblasti financí a finančního poradenství.
Cílem společnosti Euroforum Group je poskytovat komplexní služby související s přípravou
a implementací projektů podporovaných z fondů Evropské unie.

Objem úspěšných žádostí o podporu 3 185 240 000,- Kč
Úspěšnost, námi zpracovaných žádostí o dotace, se pohybuje nad 85%
Euroforum Group, a. s.
Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4,
Tel.: 272 730 431
GSM: 778 008 589
www.euroforumgroup.cz

DOTACE NA SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
CO PRO VÁS UDĚLÁME?
1. Připravíme a úplně zkompletujeme podklady, vyhotovíme žádost o poskytnutí dotace a
následně tyto materiály doručíme na potřebná místa v odpovídajícím rozsahu, aby žádost
nebyla zamítnuta pro administrativní chyby nebo formální nedostatky, zejména:
• Studii proveditelnosti
• Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí
• Finanční rozpočet projektu
• Harmonogram prací
• Smlouvu o dílo s dodavatelem
2. Průběžné budeme zpracovávat pravidelné monitorovací zprávy v průběhu realizace akce
3. Průběžné budeme zpracovávat žádosti o platbu v souladu s harmonogramem projektu a
podmínkami dotačního programu a k tomu budeme dodávat příslušné podklady.
4. Provedeme závěrečné vyhodnocení akce po dokončení realizace projektu
5. Budeme provádět zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, a to jednou za
rok po dobu 5 let od ukončení
Převezmeme veškerou zodpovědnost za přípravu, realizaci a udržitelnost projektu.
Garantujeme úspěšné získání podpory a realizaci projektu, pokud jsou splněny podmínky.
Dotovaný projekt bude plně v souladu s Vašimi potřebami.

Ověřený dodavatel odprašovacích a mlžících zařízení:
Odštěpný závod HENNLICH ENGINEERING
- investorsko-inženýrský a výrobní závod, který se specializuje na řešení problematiky
prašnosti v průmyslových provozech.
Výrobním programem závodu HENNLICH ENGINEERING jsou plnicí hubice pro bezprašnou
nakládku sypkých materiálů, filtrační zařízení či mlžná děla pro potlačení prašnosti a aplikace
energetických řetězů.
o. z. HENNLICH ENGINEERING
HENNLICH s.r.o.
Českolipská 9
412 01 Litoměřice
Tel.: 416 711 350
Fax: 416 711 999
engineering@hennlich.cz
www.hennlich.cz/engineering

