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OPŽP – PREVENCE VZNIKU ODPADŮ (KOMPOSTÉRY, 

ŠTĚPKOVAČE, CENTRA OPĚTOVNÉHO POUŽITÍ, 

POTRAVINOVÉ BANKY) 

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU 

Operační program životního prostředí, prioritní osa 3 – odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a 

rizika.  

103. výzva OPŽP vyhlášená 1. 3. 2018, specifický cíl 3.1 prevence vzniku odpadů, aktivity 3.1.1 a 3.1.2: 

Předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů. 

PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro 

občany (nikoliv kompostéry pro veřejnou zeleň). V rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či 

dovybavení komunitní kompostárny, pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. Vztahuje se 

pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu. V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač 

přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem projektu.  

Další podporované aktivity (kromě kompostérů): 

 Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě 

kontejnerů (včetně sběru hraček a knih). V rámci projektu není možné podpořit svozový prostředek ani 

manipulační techniku.  

 Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Jedná se o centra pro opětovné použití 

výrobků nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce. V rámci 

projektů V rámci projektu není možné podpořit svozový prostředek ani manipulační techniku. Cílem 

projektu je motivovat občany, aby darovali nepotřebné funkční věci ze svých domácností před jejich 

vyhozením a zároveň podpořit zájem si podobný výrobek odebrat.  

 Vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank. Jedná se především o budování či rekonstrukci 

skladů potravin, o nákup svozové a manipulační techniky a o pořízení vybavení skladů  potravin. 

Vybudovaná kapacita musí být minimálně 30 t/rok a pro tuto aktivitu musí být souhlas MŽP. 

SPECIFIKACE VÝZVY 

 V rámci této výzvy nelze podpořit jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nákup 

traktoru, nebo malotraktoru. 

 Veškerý materiál, se kterým bude v rámci projektu nakládáno, musí být od občanů přebírán 

bezúplatně. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

 hmotný majetek – kompostéry, štěpkovače,  
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 příprava a zpracování projektové žádosti v systému IS KP14+, 

 zpracování analýzy potenciálu odpadů, 

 výdaje na propagaci – letáky, plakáty, ap. (maximálně 5 % z  celkových přímých realizačních 

nákladů). 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

 Žadatelem pro projekty předcházení komunálních odpadů mohou být 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). 

 Žadatelem pro projekty budování potravinových bank pouze stávající potravinové banky.  

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ 

o výše podpory – maximálně 85 % celkových způsobilých nákladů,  

o 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 bude probíhat prostřednictvím systému MS2014+ od 3. dubna 2018 do 31. 

července 2018 

OSTATNÍ VYBRANÉ PODMÍNKY 

 Pro to, aby byla žádost ohodnocena jako přijatelná ke schválení, musí získat minimálně 40 bodů v 

případě RE-USE center a door-to-door systémů minimálně 30 bodů.. 

 Povinně volitelné indikátory jsou: 

o nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu, 

o množství nevyprodukovaných průmyslového odpadu 
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