ZVÝŠENÍ PODÍLU VYUŽITÍ ODPADŮ

KDO může žádat?
•

podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

NA CO lze získat podporu?
• zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, či jejich modernizace (např. autoklávy, homogenizéry, separátory,
termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení)
• třídící a dotříďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi
• budování bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů
• výstavba a modernizace sběrných dvorů, systémů pro sběr, separaci a manipulaci s odpady a bioodpadem
(mezideponie, podzemní a nadzemní kontejnery, apod.)
• systémy sběru výrobků na konci životnosti (kontejnery na sběr textilu, elektroodpadů, kovů ap.)
• výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů (recyklační linky apod.)
• rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů a zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných
odpadů, či jejich modernizace
• zařízení na energetické využití komunálních odpadů (instalace pyrolýzní komory, plazmových hořáků, aj.)
• výstavba a modernizace zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů a zařízení pro
tepelné zpracování odpadů

KDY lze žádat?
•

od 3. září 2018 do 28. února 2019

•

od 3. září 20218 do 2. prosince 2019 v případě zařízení pro materiálové využití odpadů

KOLIK lze získat?
• míra dotace 85 % (formou de minimis) nebo dle pravidel veřejné podpory

CO zvážit?
• u projektů typu bioplynových stanic budou prioritně podpořena taková zařízení, která zajistí vyšší míru zpracování
bioodpadu, který není vhodný ke kompostování. Bioodpad musí tvořit minimálně 25 % vsázky bioplynové stanice
• u projektů zaměřených na nakládání s jinými než komunálními odpady, vyjma výrobků určených ke zpětnému odběru
a obalových odpadů, budou prioritně podpořeny projekty zajišťující vyšší míru využití odpadů, které do zařízení
vstupují
• získání max. výše podpory je závislé na tom, zda žádající podnik a případné podniky s ním propojené nečerpaly za
minulá dvě a současné účetní období již tuto podporu

NA KOHO je možné se obrátit?
Bc. Marie Podbřecká
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