
 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020 

40. a 41. výzva (prioritní osa 3) 
 

Název dotačního titulu: Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 
Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2016 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2016 
Oprávnění žadatelé: kraje, obce, města, jejich příspěvkové organizace, DSO, NNO apod. 
Výše dotace: max. 85% ze způsobilých výdajů (u některých projektů snížená míra 

dotace a kombinace se zvýhodněným úvěrem) 
Minimální způsobilé výdaje: 500 tis. Kč (bez DPH) 
Termín realizace projektů: max. do 31. 12. 2023 
Alokace výzvy: 100 mil. Kč (40. výzva), 1,85 mld. Kč (41. výzva)   
 
Oblasti podpory: 
 

ODPADY: Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

40. výzva 

Specifický cíl 3.1: Prevence vzniku odpadů 

Podporovaná aktivita 3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů 

Typy projektů: 

 Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů 
pro občany (v rámci výzvy NENÍ možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní 
kompostárny!). V rámci projektu není možné 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. 

 Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření/vybudování 
sběrné sítě kontejnerů. V rámci projektu bude možné podpořit přiměřený svozový prostředek. 

 Podpora rozvoje či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku 
komunálních odpadů (včetně pořízení nezbytného technického vybavení). V analýze 
potenciálu musí být jasně prokázána souvislost softwaru s předcházením vzniku komunálních 
odpadů a plněním indikátorů projektu. 

 Centra opětovného použití nebo systémy opětovného použití včetně jejich kombinace či 
propojení, které budou napojeny na konkrétní obce. Toto žadatel musí doložit písemným 
souhlasem obcí o zapojení do projektu. V rámci projektů lze pořídit přiměřenou svozovou a 
manipulační techniku. 

Specifika 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. 



 

 

41. výzva 

Specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

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

Typy projektů: 

 Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů. Do hodnocení projektu budou 
započítáni trvale žijící obyvatelé, kteří nemají možnost využít služby jiného sběrného dvora, a 
kteří jsou zároveň z obcí vzdálených do 15 km. U projektů typů sběrných dvorů je vždy 
zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, 
nebezpečných složek KO, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických 
zařízení. V rámci projektu lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady 
(např. lis, štěpkovač, drtič, nakladač či manipulátor přiměřeného výkonu). Traktory jsou 
neuznatelným nákladem. Žadatel musí doložit písemný souhlas obce o zapojení do projektu, 
což bude také uvedeno v analýze potenciálu produkce odpadů. 

o V případě výstavby nového sběrného dvora nesmí být v dojezdové vzdálenosti do 
10 km jiný stávající (již existující) sběrný dvůr! 

 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 – opět NE traktor nebo 
malotraktor!) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o 
sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu a 
nápojových kartonů). 

 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 

Typy projektů: 

 Výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma 
skla, skupiny odpadů 17 z katalogu odpadů a podskupiny 16 01 z katalogu 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. 

Typy projektů: 

 Výstavba, modernizace nebo dovybavení bioplynových stanic. Budou podporovány pouze 
takové bioplynové stanice, které budou na vstupu do zařízení nakládat s odpady minimálně z 
25 % z celkové kapacity zařízení. 

  



 

 

Podporovaná aktivita 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady 
včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). 

Typy projektů: 

 Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u nichž bude 

vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově, energeticky nebo ve spalovně NO. 

Součástí projektu může být podpořena nezbytně nutná související infrastruktura. Tato 

infrastruktura bude moci být používána striktně pouze za účelem plnění předmětu podpory. V 

rámci výzvy nebudou podpořena zařízení, z kterých budou odpady využívány na povrchu 

terénu. 
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