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Zkvalitnění nakládání s odpady
v

KDO může žádat?





Obce , města, kraje, stát a jejich příspěvkové organizace;
Vysoké školy a veřejné výzkumné instituce;
Spolky, církve, nadace, ops;
Obchodní společnosti, družstva, podnikatelské subjekty.

KDY lze žádat?


příjem žádostí o dotaci probíhá od 2. 2. 2015 do 19. 3. 2015.

NA CO lze získat podporu?



Vybavení systémů pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů z nezemědělské činnosti;
Vybavení systémů pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, textilu, nápojových kartonů a
objemného odpadu;
Vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na překládání směsného komunálního odpadu nebo
separovaného komunálního odpadu;
Vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu plastů, papíru, skla, textilu, nápojových katonů,
biologicky rozložitelných odpadů a objemných odpadů;
Vybavení (s navýšením kapacity) dotřiďovacích linek pro separaci odpadů;
Vybavení kompostáren (s navýšením kapacity), kde podíl zpracovávaných BRKO tvoří minimálně 50 %
vstupu do zařízení;
Vybavení sběrných dvorů s navýšením kapacity.







JAKÉ jsou další specifické podmínky výzvy?


U projektů systémů odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů (BRO) nebude v rámci
hodnocení přiděleno bodové zvýhodnění za separaci BRO ve spádové oblasti, pokud nebudou tyto
odpady prokazatelně určeny k následnému biologickému zpracování – kompostování, fermentace.
Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli do
konce roku 2015.
K žádosti o dotaci je nutné předložit harmonogram projektu, ze kterého bude patrné, že projekt bude
ukončen nejpozději 31.12.2015, profinancování do 30.11.2015.
Výběr dodavatele bude posuzován uceleně až po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
K žádosti o dotaci je nutné přiložit zejména projektovou dokumentaci, mít územní rozhodnutí, sepsat
analýzu potenciálu produkce odpadu a stanovisko kraje z hlediska potřeb životního prostředí.
Výběr dodavatele bude posuzován uceleně až po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.







KOLIK lze získat?


Míra podpory je stanovena ve výši až 90 % z celkových způsobilých výdajů, může být omezena pravidly
veřejné podpory.

NA KOHO je možné se obrátit?
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