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SEPARACE A ODDĚLENÝ SBĚR  

 

KDO může žádat?  

• obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace, veřejnoprávní subjekty, 
obchodní korporace vlastněné ze 100% ÚSC 

NA CO lze získat podporu? 

• systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného 
komunálnímu odpadu  

o pořízení kontejnerů do „separačních hnízd“, výstavba a pořízení podzemních kontejnerů, pytlový sběr, apod. 

KOLIK lze získat? 

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

• míra podpory pro podnikatele dle typu veřejné podpory a velikosti podniku 25 % až 85 % ze způsobilých výdajů 
projektu 

• míra podpory činí max. 25 % pro projekty včetně svozových prostředků 
 

KDY lze žádat? 

• příjem žádostí v období 2. 9. 2019 - 3. 2. 2020 

JAKÉ podmínky musí projekt splňovat? 

• realizací projektu musí dojít k navýšení kapacity separace/odděleného sběru komunálního odpadu 

• v případě stavebních prací je nutné disponovat pravomocným územním rozhodnutím, je-li pro projekt relevantní  

• za komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu je považováno: BRKO, plasty, papír, sklo, kov, textil, 

objemný odpad a nápojové kartony 

• v rámci projektu lze pořídit i technologie pro zjednodušení nakládání s odpady (např. lis, štěpkovač, drtič) 

• v rámci projektu lze pořídit svozové a manipulační prostředky 

• v rámci projektu lze pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro provoz monitorovacího systému 

• pro získání dotace je nutné souhlasné stanovisko Krajského úřadu příslušného kraje 

• maximální objem jedné nádoby na separaci kovů činí 3,5 m
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• v případě stavebních prací je nutné disponovat pravomocným územním rozhodnutím, je-li pro projekt relevantní  

• minimální způsobilé výdaje činí 500 000 Kč bez DPH 

NA KOHO je možné se obrátit? 

Ing. Lenka Staňková .  stankova@renards.cz . 604 170 383 

Ing. Zdeňka Celá .  cela@renards.cz . 735 120 345 

 

 


