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POSTUP SPOLUPRÁCE NA ŽÁDOSTI O DOTACI 

V případě objednávky I. Podání žádosti resp. 2. Doložení realizace od Dešťovka.eu 

 

Popis kroků napříč programem D.3 Dešťovka (Nová zelená úsporám dle směrnice MŽP č. 8/2021). 

 
Krok Termín 

1. Registrace do AIS SFŽP - Registrace žadatele do agendového informačního 

systému (AIS) pro příjem žádostí NZÚ a udělení přístupu naší společnosti.  

 

- Nově je v rámci NZÚ registrace pouze přes ověřenou identitu žadatele 

- Provedete Vy jako žadatel s naší pomocí (návod, video, online call). Jednou z možných 

variant je i návštěva CzechPoint ve vaší lokalitě. 

- Bez tohoto kroku z vaší strany nelze založit a podat žádost o dotaci. 

- Další administrativní kroky již necháte nás. 

 

 

do 14 dní  

2. Příprava Odborného posudku  - Jeden z našich projektantů pro vás připraví 

Odborný posudek v rozsahu požadovaném dotačním titulem NZÚ-D.3-Dešťovka. Je možné 

konzultovat technické řešení a návrh. 

 

- Konzultace s projektantem 

- Schválení technického návrhu 

- Nezávazná cenová nabídka produktů z našeho eshopu (eshop.destovka.eu) 

do 3 týdnů  

3. Podání žádosti o dotaci - Na základě plné moci pro Vás připravíme žádost o dotaci 

a zkompletujeme všechny potřebné přílohy, provedeme finalizace a samotné podání žádosti 

do dotačního titulu NZÚ-D.3 - Dešťovka. 

do 7 dní 

4. Schválení žádosti o dotaci  - poskytovatel dotace NZÚ SFŽP provede kontrolu 

žádosti o dotaci a jejích příloh. Následně rozhodne o žádosti o dotaci. Informuje žadatele 

vydáním tzv. Akceptačního listu žádosti o dotaci.   

obvykle do 3 

týdnů 

5. Doložení realizace – tzv. Administrace žádosti o platbu, služby spojené 

s vyhotovením žádosti o platbu na základě které SFŽP vyplatí požadovanou částku dotace na 

účet žadatele (kompletace faktur, předávacích protokolů, dokladů o úhradě atd.). Nutno 

dodat do 2 let od data podání žádosti. Vše s vámi zkontrolujeme a postaráme se o kladné 

vyřízení. 

do 2 let 

6. Smlouva a výplata dotace – vystavení smlouvy o poskytnutí dotace, podpis ze 

strany žadatele. Následně výplata dotace na bankovní účet žadatele. 
vždy do 3 týdnů 

Tento Postup spolupráce byl sestaven pro zákazníky Dešťovka.eu a orientačně popisuje postup spolupráce, termíny 

a kroky zpracovatele a SFŽP pro úspěšné vyřízení dotace.   

 

https://eshop.destovka.eu/

