OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

KDO může žádat?


obce;



dobrovolné svazky obcí;



podnikatelské subjekty, obchodní společností (pouze kompostárny viz níže);



příspěvkové organizace;

NA CO lze získat podporu?


systémy pro třídění biologicky rozložitelných odpadů (pořízení nádob a kontejnerů, stavební úpravy sběrných míst);



systémy pro třídění plastů, skla, kovů, papíru, textilů a nápojových kartonů (pořízení nádob a kontejnerů, stavební
úpravy sběrných míst);



výstavba, vybavení a modernizace sběrných dvorů;



výstavba, vybavení a modernizace kompostáren.

KDY lze žádat?


Do 13. 11. 2015. Další výzva je plánována na 3. čtvrtletí roku 2016.

KOLIK lze získat?


až 85 % ze způsobilých veřejných výdajů, v případě projektů zakládajících veřejnou podporu bude výše dotace záležet
na typu projektu a druhu veřejné podpory.

CO zvážit?


v rámci plánované výzvy nebude možná podpora pořízení domácích kompostérů či svozové techniky;



u projektů kompostáren budou podporována pouze zařízení provozována na základě souhlasu k provozování na
základě rozhodnutí krajského úřadu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech;



u kompostáren musí jít minimálně 50 % kompostu na zemědělský půdní fond a žadatel musí mít potvrzení na odběr
minimálně 50 % výsledného kompostu;



minimální způsobilé výdaje jsou ve výši 500 000 Kč bez DPH a při hodnocení musí projekt získat alespoň 30 bodů;



u všech projektů musí dojít realizací opatření k navýšení kapacity. Ve výzvě je preferován sběr nebezpečných a
biologicky rozložitelných odpadů;



projekty pořízení vybavení je stále možné stihnout podat v aktuálně vyhlášené výzvě!

NA KOHO je možné se obrátit?
Ing. Martin Veverka . veverka@renards.cz . 739 633 895
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SYSTÉM LIKVIDACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE
MĚSTĚ ADAMOV
Investiční náklady:

2 424 582 Kč

Výše dotace:

1 380 115 Kč

Míra dotace:

59 % ze způsobilých výdajů

Žadatel:

město Adamov

Program:

Operační program Životní prostředí,

Předmětem projektu bylo vybudování systému odděleného sběru ve městě Adamov o celkové projektované
kapacitě 90 t/rok včetně následného provozu.

VYBUDOVÁNÍ PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
Investiční náklady:

11 393 682 Kč

Výše dotace:

9 684 629 Kč

Míra dotace:

85 % ze způsobilých výdajů

Žadatel:

Městská část Praha 9

Program:

Operační program Životní prostředí,

Předmětem projektu bylo vybudování 10 sběrných hnízd s podzemními kontejnery na tříděný odpad (papír,
sklo, plast a tetrapak). V každé z deseti lokalit jsou 4 kontejnery na uvedené komodity. Kapacita jednoho
kontejneru je 3 m3. Kontejnery jsou zapuštěné v zemi a nad povrch ční pouze vhozová šachta.

SBĚRNÝ DVŮR KUNOVICE
Investiční náklady:

3 691 891 Kč

Výše dotace:

3 320 025 Kč

Míra dotace:

90 % ze způsobilých výdajů

Žadatel:

Obec Kunovice

Program:

Operační program Životní prostředí,

Realizací projektu došlo k výstavbě a vybavení sběrného dvora o celkové kapacitě 408 t/rok a celkové ploše
598 m2.
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