ODSTRANĚNÍ RIZIK KONTAMINACE OHROŽUJÍCÍ LIDSKÉ
ZDRAVÍ, VODNÍ ZDROJE
NEBO EKOSYSTÉMY A REKULTIVACE STARÝCH SKLÁDEK
Operační program Životní prostředí, opatření 1.6.8

KDO může žádat?
•

obce, svazky obcí, kraje, městské části hl. m. Prahy, státní podniky, veřejnoprávní instituce, v.v.i., spolky, nestátní
nezisk.organizace, školy, nadace, obchodní společnosti a družstva, fyz. osoby podnikající a nepodnikající, SVJ, zájmová
sdružení právnických osob

NA CO lze získat podporu?
•
•

odstranění kontaminace ze složek životního prostředí – podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového
prostředí či půdního vzduchu
rekultivace starých skládek

JAKÉ výdaje lze podpořit?
•
•
•
•

výdaje na stavební práce, dodávky a služby v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci
projektu
nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku
zpracování Studie proveditelnosti sanačního zásahu
zpracování Aktualizované analýzy rizik

KOLIK lze získat?
•
•
•

Rekultivace skládadek: míra podpory 85 %
Ostranění rizik kontaminace: 50 – 85 %
min. dotace 1 mil. Kč

KDY lze žádat?
•

Příjem žádostí: 7. 9. 2022 - 18. 11. 2023

JAKÉ podmínky musí projekt splňovat?
•
•
•
•

je vydáno kladné závazné stanovisko OEREŠ MŽP
mohou žádat i prvonabyvatelé (právní nástupci prvonabyvatelů) zemědělských pozemků v rámci procesu transformace
JZD
součástí žádosti je analýza rizika zpracovaná v souladu s metodickým pokynem MŽP
žadatel zajistí, aby u sanovaných lokalit probíhal předepsaný řádný monitoring a následná péče
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•

u projektů typu rekultivace starých skládek: stará skládka byla provozována před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a
provoz staré skládky byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb. nebo nejpozději v termínu a způsobem dle §
15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.,

NA KOHO je možné se obrátit?
Bc. Markéta Stolarová . stolarova@renards.cz . 603 901 194
Ing. Jana Latová . latova@renards.cz . 733 130 837
Ing. Zdeňka Celá . cela@renards.cz . 735 120 345
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