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PREVENCE VZNIKU ODPADŮ 

 

KDO může žádat? 
• obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, státní podniky a organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, VŠ, 

nestátní neziskové organizace, církevní organizace 

• podnikatelské subjekty a fyzické osoby podnikající 

NA CO lze získat podporu? 
• předcházení vzniku komunálních odpadů 

o pořízení kompostérů pro občany pro BRKO rostlinného původu 
o rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů na textil 
o budování míst pro opětovné použití výrobků z domácností (např. nábytku) 

• předcházení vzniku průmyslových odpadů 

o realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na 
jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s průmyslovými odpady daného podniku 

KDY lze žádat? 

• příjem žádostí v období 1. 4. 2020 - 30. 7. 2020 

KOLIK lze získat? 

• míra podpory pro obce až 85 % ze způsobilých výdajů projektu 

• míra podpory pro podnikatele dle typu veřejné podpory v rozmezí 25 % až 45 % ze způsobilých výdajů projektu 

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat? 
• projekt musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství 

kraje 

• k žádosti o dotaci je nutné disponovat minimálně pravomocným územním rozhodnutím, je-li pro projekt relevantní 

• k projektu je nutné zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadů 

• součástí projektu je možné pořídit štěpkovač 

• v rámci výzvy nelze podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny 

• v případě předcházení vzniku komunálních odpadů nelze podpořit svozové prostředky ani manipulační techniku 

• v případě předcházení vzniku průmyslových odpadů musí dojít ke snížení množství odpadů min. o 15 % 

• projekt zaměřený na předcházení vzniku průmyslových odpadů musí být zaměřen na předcházení vzniku 
průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané výrobní činnosti a změna výrobní technologie musí přinést 
redukci vzniku průmyslového odpadu, nikoliv změnu nakládání s odpadem (např. z odstranění na využití) 

• v případě předcházení vzniku průmyslových odpadů je nutné doložit souhlasné stanovisko Odboru odpadů MŽP 

NA KOHO je možné se obrátit? 
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