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1 OPŽP – SBĚR, TŘÍDĚNÍ, ÚPRAVA A VYUŽITÍ 

ODPADŮ (ZEJMÉNA KOMUNÁLNÍCH) 

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU 

126. výzva OPŽP pro specifický cíl 3.2 zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. 

Příjem žádostí probíhá od 2. 9. 2019 do 3. 2. 2020.  

PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů:  

o výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, třídicích a 

dotřiďovacích linek, zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů, zařízení na 

tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod, zařízení na úpravu odpadů, 

o systémy pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu), 

 výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury:  

o výstavba/modernizace bioplynových stanic, 

o výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů 

nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO), 

o výroba paliv z ostatních odpadů, 

 výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma skládkování):  

o nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma odpadů zdravotnických) v zařízeních, u 

nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky. 

o V rámci podporované aktivity nebudou podporovány projekty na zpracování autovraků 

(podskupina 16 01 z katalogu odpadů) a samostatná zařízení ke sběru, svozu nebo 

skladování NO nebo zdravotnických odpadů. 

Napříč všemi aktivitami podporovanými v rámci 126.výzvy platí, že jako svozový, manipulační nebo 

energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr nebo malotraktor. 

 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

Aktivita 3.2.1 sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků) pouze veřejné subjekty 

(kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové 

organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné 

ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty), ostatní aktivity bez omezení, tzn.:  

• kraje, 
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• obce, 

• dobrovolné svazky obcí, 

• organizační složky státu, 

• státní podniky, 

• státní organizace, 

• veřejné výzkumné instituce, 

• veřejnoprávní instituce, 

• městské části hl. města Prahy, 

• příspěvkové organizace, 

• vysoké školy, školy a školská zařízení, 

• nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, 

spolky), 

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

• podnikatelské subjekty, 

• obchodní společnosti a družstva, 

• fyzické osoby podnikající 

 

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ 

 výše podpory – maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů, u separace a svozu odpadů (nádoby 

včetně svozových prostředků) činí dotace 25 %. U odděleného sběru (pouze nádoby) činí dotace 85 %.  

 minimální způsobilé výdaje na projekt 500 000 Kč (bez DPH) 

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT 

 projekt může být realizován na území celé České republiky  

KDY A KDE BUDU MOCI ŽÁDAT O DOTACI 

 příjem žádostí probíhá prostřednictvím systému MS2014+ od 2. září 2019 do 3. února 2020 

POVINNÉ INDIKÁTORY 

 40103 Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů (H)  

 40701 Kapacita nově vybudovaných nebo zmodernizovaných zařízení na energetické využití 

ostatních odpadů (H)  

 40601 Kapacita nově vybudovaných nebo zmodernizovaných zařízení na energetické využití 

komunálních odpadů (I)  

 40901 Kapacita nově podpořených nebo zmodernizovaných zařízení pro nakládání s 

nebezpečnými odpady (H)  

 CO17 Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů (H) 
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KONTAKT 

Dr. Čestmír Hrdinka 

Naviga 4, s.r.o. 

U Pekařky 484/1A 

180 00 Praha   

Mob.: 720 976 648 

hrdinka@naviga4.cz 

www.naviga4.cz 

 

Čestmír Hrdinka pracoval na MŽP jako vedoucí oddělení technologií a měl nakládání s komunálními 
odpady ve své gesci. Během předsednictví ČR v EU působil jako expert za ČR pro oblast nakládání 
s biologicky rozložitelnými odpady. 
 

 

http://www.naviga4.cz/

