OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020
69. výzva (prioritní osa 3)
Název dotačního titulu:
Zahájení příjmu žádostí:
Ukončení příjmu žádostí:
Oprávnění žadatelé:
Výše dotace:
Minimální způsobilé výdaje:
Termín realizace projektů:
Alokace výzvy:

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020
1. 9. 2017
1. 12. 2017
kraje, obce, města, jejich příspěvkové organizace, DSO, NNO apod.
max. 85% ze způsobilých výdajů (u projektů systémů pro separaci a
svoz obsahujících svozové prostředky je dotace 25% + půjčka 75%)
500 tis. Kč (bez DPH)
max. do 31. 12. 2023
800 mil. Kč

Oblasti podpory:

ODPADY: Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
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. V rámci projektu 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). Žadatel musí doložit písemný souhlas všech obcí zapojených do
projektu, což bude také uvedeno v analýze potenciálu produkce odpadů.
o



Traktory, nakladače, manipulátory jsou neuznatelným nákladem.

Systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků, vleků, nástaveb svozových
vozů, natahováků kontejnerů a podobně) komunálního odpadu a odpadu podobného
komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO),
plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů).
o

V rámci projektu lze jako doplňkové zařízení pořídit pouze štěpkovač k pořízeným
nádobám na BRKO (náklady na pořízení štěpkovače nesmí přesáhnout 200 % ostatních
přímých realizačních nákladů.

o

Ostatní manipulační technika je nezpůsobilá (včetně lisovacích kontejnerů).

o

Ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám (i v kombinaci s
pytlovým sběrem) bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT
vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému (např. identifikační čipy,
čtečky čipů či čárových kódů).





Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu
podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních
odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů.
o

Projekty separace a svozu výše zmíněných odpadů zahrnují nádoby včetně svozového
a manipulačního prostředku. Jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek
nelze v rámci této výzvy podpořit traktor nebo malotraktor.

o

V rámci projektu lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady
(např. štěpkovač, lis).

o

Ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám (i v kombinaci s
pytlovým sběrem) bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT
vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému (např. identifikační čipy,
čtečky čipů či čárových kódů).

Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci
komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu a ostatní odpady

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


Výstavba/ 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 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). V rámci projektu může být způsobilým nákladem zařízení na
znovuzískání fosforu. Zařízení na termické zpracování kalů z ČOV musí být vždy provozováno
dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.



Výroba paliv z ostatních odpadů.

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 nebo energeticky. V rámci 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, ze kterých budou odpady využívány na povrchu terénu.
o V rámci podporované aktivity nebudou podporovány projekty na zpracování
autovraků, samostatné zařízení ke sběru, svozu nebo skladování nebezpečných
odpadů nebo zdravotnických odpadů.

Srpen 2017, Trutnov

