Program OP ŽP, oblast nakládání s odpady
Poskytovatel:
Oblast zaměření:

Ministerstvo životního prostředí České republiky, zprostředkující subjekt SFŽP
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Cíl programu:



Cílem programu je zlepšení nakládání s odpady

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů:
a) výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů
b) systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu
podobného komunálnímu odpadu
c) systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného
komunálnímu odpadu
d) výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních
odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu



Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
a) Výstavba/modernizace bioplynových stanic
b) výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému
využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO)
c) výstavka/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod
d) výroba paliv z ostatních odpadů



Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma
skládkování).
a) nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u nichž bude vystupující
odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky (kromě zpracování autovraků).

Kdo může žádat:





Právnické osoby (pouze indikativní výčet):

-

kraje,
obce,
dobrovolné svazky obcí,
příspěvkové organizace,
organizační složky státu,
státní podniky,
podnikatelské subjekty,
obchodní společnosti,
občanská sdružení.
Fyzické osoby (podnikající)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
 Forma: nevratná dotace.
 Výše podpory:
až 85 % způsobilých nákladů,
rozhodující kritérium je, zda daný projekt spadá do oblasti veřejné podpory, pokud ano, řídí se výše
podpory dle pravidla de minimis (až 90 %, maximálně 200 tis. EUR) nebo mapou veřejné podpory
(25-45 % dle velikosti žadatele) případně dalšími režimy podpory.
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Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):







projektová příprava,
vícepráce,
stavební práce a související služby,
nákup stavby,
nákup hmotného majetku

Specifika a omezení:




V rámci této výzvy nebudou podporovány nákupy traktorů, traktorbagrů nebo malotraktorů.
Jedná se o kolovou výzvu.

Termín 104. Výzvy / uzávěrky:






Vyhlášení výzvy:

1. srpna 2018

Přijímání žádostí:

3. září 2018

Ukončení příjmu žádostí:

28. února 2019

Alokace na výzvu:

800 mil. Kč
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