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OPŽP – VYUŽITÍ ODPADŮ (ZEJMÉNA KOMUNÁLNÍCH) 

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU 

104. výzva OPŽP, plánované vyhlášení 1. 8.  2018, investiční priorita 1, specifický cíl 3.2 zvýšit podíl 

materiálového a energetického využití odpadů.  

KDY BUDU MOCI ŽÁDAT O DOTACI 

• příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím systému MS2014+ od 3. září 2018 do 3. prosince 
2018 

PODPOROVANÉ AKTIVITY 

Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů  
 

• Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů.  

• Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a 

odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu a nápojových kartonů).  

• Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálních odpadů a odpadu 
podobného komunálnímu odpadu (vyjmenované viz. předešlá odrážka) 

• Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci 

komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu  

Podporovaná aktivita 3.2.2: Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů  
 

• Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů. V 

rámci zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů nebudou podporovány kompostárny či 

jiná zařízení, kde bude využíván BRO nebo BRKO.).  

Podporovaná aktivita 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a 

související infrastruktury.  

• Výstavbu/modernizaci bioplynových stanic. Budou podporovány pouze takové bioplynové 
stanice, které budou na vstupu do zařízení nakládat s odpady minimálně z 25 % z celkové 

kapacity zařízení.  

• Výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k 

materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO).  

• Výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren 
odpadních vod (vč. znovuzískání fosforu).  
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• Výroba paliv z ostatních odpadů. Žadatel musí doložit potvrzení budoucího odběratele, který 

je zároveň provozovatelem koncového zařízení o zajištění odběru minimálně 50 % takto 

vyrobených paliv z odpadů. Koncové zařízení musí splňovat podmínky pro spalování nebo 

spoluspalování odpadů.  

Podporovaná aktivita 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady 

včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).  

• Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u nichž 
bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky.   

SPECIFIKACE VÝZVY 

• V rámci podporované aktivity 3.2.2 nebudou v této výzvě podporovány projekty kompostáren. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

• stavební práce a související služby: 

a) výdaje na stavební práce, dodávky a služby v přímé vazbě na daný projekt, které jsou 
nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu v rozsahu podporovaných opatření; 

b) v případě odděleného sběru odpadů nesmí náklady na stavební práce překročit 50% 

pořizovací ceny nádob. Toto neplatí pro podzemní kontejnery. 

. 

• nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku: 

a) způsobilá je vstupní cena majetku (účetní hodnota) bez úroků z úvěrů, 

b) způsobilý je zejména následující hmotný/nehmotný majetek, 

ü nové zařízení nezabudované do stavby, je-li součástí systému nakládání s 
odpady, 

ü zařízení na třídění, úpravu, recyklaci nebo jiné využití odpadů, 

ü zařízení, která jsou součástí systémů odděleného sběru a svozu odpadů 

včetně shromažďovacích prostředků a účelových zařízení pro manipulaci a 

přepravu odpadů, 

ü u projektů systému odděleného sběru lze podpořit pouze nové nádoby, které 

nenahrazují stávající funkční nádoby, 

ü u projektů systému odděleného sběru a svozu lze podpořit svozovou a 
manipulační techniku, která je uzpůsobena výhradně pro sběr odpadů, spolu s 

adekvátním počtem sběrných nádob. Pro podrobně zpracované projekty 

systému pytlového sběru lze pořídit svozový prostředek bez nádob 

(jednorázové pytle jsou nezpůsobilým výdajem). Pro svoz odpadů není možné 

podpořit nákladní vozidla s nástavbou pro sběr uličních smetků či vysávání 

hrubých nečistot a zeleného materiálu atd.), 
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ü u projektů systému odděleného sběru odpadů lze pořídit i technologie, které 

zjednodušují přepravu odpadů (např. lis a štěpkovač), nikoliv manipulační 

techniku, která je již součástí odděleného sběru a svozu, 

ü zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady ke snížení nebo odstranění 

nebezpečných vlastností, 

ü zařízení sběrných dvorů, překladišť a skladů odpadů, 
ü vybavení nebo rekonstrukce stávajících zařízení pro zajištění splnění 

parametrů daného specifického cíle, 

ü účelové počítačové vybavení včetně periferií a programy pro řízení provozu a 

provozních agend zařízení pro nakládání s odpady, 

 
• letáky, brožury, webové stránky a propagační videa zajišťující osvětu občanů v souvislosti s 

projekty, které řeší systémy odděleného sběru 

• zkoušky a dokumenty 

c) individuální, komplexní a garanční zkoušky, 

d) zkoušky parametrů jakosti odpadů, vod, půdy a vzduchu související s prověřením 

průběžného nebo konečného dosažení projektovaných parametrů zařízení, a to 

včetně odběru vzorků a vyhodnocení výsledků zkoušek, 

• zpracování komplexní analýzy nákladů a přínosů (Cost benefit analysis – CBA) u velkých 
projektů, 

• zpracování analýzy potenciálu odpadů. 

 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

Aktivita 3.2.1 sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků) pouze veřejné subjekty, 
ostatní aktivity bez omezení, tzn.:  

• kraje, 

• 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 organizace22 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 
ústavy, spolky), 

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 
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• podnikatelské subjekty, 

• obchodní společnosti a družstva, 

• fyzické osoby podnikající 

Hlavní cílové skupiny jsou kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, 

podnikatelské subjekty. 

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ 

• výše podpory – maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů, procenta dotace u jednotlivých 
aktivit blíže specifikována v příručce pro žadatele a příjemce. 

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

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT 

• projekt může být realizován na území celé České republiky  

KONTAKT 

Čestmír Hrdinka 
Naviga 4, s.r.o. 
Pobřežní 249/46 
186 00 Praha 8, Česká Republika 
 
Tel.: 222 311 028 
Mob.: 720 976 648 
hrdinka@naviga4.cz 
www.naviga4.cz 


