PRIORITNÍ OSA 3

Dotace zOPŽP naodpady amateriálové
toky, ekologické zátȪže arizika
Rostoucí množství odpadʜ aproblémy stím spojené mʜžete ɶešit vybudováním tɶídicích linek azaɶízení narecyklaci odpadʜ, oddȪleným sbȪrem odpadʜ aefektivnȪjším využitím odpadʜ. OperaȞní program Životní prostɶedí (OPŽP) má vletech
2014–2020 pro tyto úȞely pɶipraveny prostɶedky vevýši více než 458 milionʜ eur zFondu soudržnosti azEvropského fondu
pro regionální rozvoj. Cílem podpory je zkvalitnȪní nakládání sodpady, snížení produkce odpadʜ, prevence environmentálních rizik aodstraɞování starých ekologických zátȪží.

PODPOROVANÉ OBLASTI

VÝŠE PODPORY

Každá prioritní osa je ȞlenȪna naoblasti podpory, tzv. speciÞcké cíle, které vymezují urȞité typy podporovaných projektʜ. Pro prioritní osu 3 jsou stanoveny tyto cíle:
3.1 Prevence vzniku odpadʜ
3.2 Zvýšit podíl materiálového aenergetického využití
odpadʜ
3.3 Rekultivace staré skládky
3.4 DokonȞit inventarizaci aodstranit staré ekologické
zátȪže
3.5 Snížit environmentální rizika arozvíjet systémy
jejich ɶízení

Dotace je poskytována maximálnȪ dovýše 85 % zcelkových zpʜsobilých výdajʜ projektu.
VpɶípadȪ speciÞckého cíle 3.5 bude soukromým subjektʜm poskytnuta podpora pouze formou ÞnanȞního nástroje, tj. zvýhodnȪného úvȪru.

JAK POSTUPOVAT
Podrobné informace pro zájemce odotace naleznete vPravidlech pro žadatele apɶíjemce podpory, která jsou kdispozici nawebových stránkách www.opzp.cz.

KDO MƓŽE ŽÁDAT ODOTACI
O dotaci mohou požádat jak podnikatelské, tak nepodnikatelské subjekty, zejména obce akraje, pɶíspȪvkové organizace, státní podniky, veɶejnoprávní instituce, vysoké školy
aškolská zaɶízení. Úplný výȞet subjektʜ, podmínky pro podání žádosti odotaci apodrobnȪjší informace si prostudujte vPravidlech pro žadatele apɶíjemce podpory vOperaȞním programu Životní prostɶedí pro období 2014–2020
(dále jen „Pravidla pro žadatele apɶíjemce podpory“).

KDY MƓŽETE ŽÁDAT ODOTACI
Své žádosti odotaci mʜžete podávat pouze vrámci výzvy
vyhlášené pro daný speciÞcký cíl. Aktualizovaný harmonogram výzev je kdispozici nawww.opzp.cz vsekci Výzvy.

ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY ZDARMA

800260500
Zelená bezplatná informaȞní linka je vprovozu
vpondȪlí až pátek od7.30 do16.00 hodin.

dotazy@sfzp.cz
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PŬÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTƓ
Pɶedcházení vzniku komunálních aprʜmyslových
odpadʜ
• Realizace nebo modernizace technologií pro menší
produkci odpadʜ najednotku výrobku.
• Budování míst pro pɶedcházení vzniku komunálních
odpadʜ (napɶ. pro nábytek, textil, biologicky rozložitelný odpad).
• ZavádȪní systému pɶedcházení vzniku domovních odpadʜ uobȞanʜ, tzv. systému „door-to-door“.
Zaɶízení pro sbȪr, tɶídȪní aúpravu odpadʜ
• Výstavba a modernizace zaɶízení pro sbȪr, tɶídȪní
aúpravu odpadʜ.
• Budování nových a modernizace stávajících sbȪrných
dvorʜ.
• Tɶídicí adotɶiȤovací linky isnavazujícími technologiemi
pro úpravu odpadʜ.
• Systémy oddȪleného sbȪru bioodpadʜ.
• Systémy pro sbȪr, shromažȤování anakládání snebezpeȞnými zdravotnickými odpady.
• Budování kompostáren a svozu gastroodpadʜ / kuchyɞských odpadʜ.
• DoplnȪní pɶekladišʊ askladʜ pro komunální odpad.
Zaɶízení pro využití adalší nakládání sodpady
• Výstavba amodernizace zaɶízení pro materiálové využití
odpadʜ.
• Zaɶízení na energetické zpracování komunálních odpadʜ.
• Zaɶízení pro tepelné zpracování odpadʜ, zdravotnických
anebezpeȞných odpadʜ vȞetnȪ jejich modernizace.
• Zaɶízení pro nakládání snebezpeȞnými odpady vȞetnȪ
jejich modernizace.
• Technologie pro využití stavebních prvkʜ ze zateplovacích systémʜ (napɶ. zpracování stavebního polystyrenu,
stavebních prvkʜ zPVC).
• Výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadʜ.
• Rekonstrukce zaɶízení pro spoluspalování odpadʜ.
• Instalace kotlʜ naspalování odpadʜ vteplárnách.

Rekultivace starých skládek
• Rekultivace starých skládek, které jsou technicky nezabezpeȞené.
Odstraɞování starých ekologických zátȪží
• Inventarizace kontaminovaných apotencionálnȪ kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výbȪr nejzávažnȪji kontaminovaných míst ksanaci.
• Realizace prʜzkumných prací, zpracování analýz rizik
kontaminovaných lokalit.
• Sanace vážnȪ kontaminovaných lokalit.
Snižování environmentálních rizik aomezování prʜmyslových emisí
• Rekonstrukce zaɶízení výrob s nebezpeȞnými chemickými látkami, chladicího zaɶízení, skladovacích nádrží,
nádrží kapalných uhlovodíkʜ, skladʜ hoɶlavých kapalin
akapalných prʜmyslových hnojiv.
• Protipožární izolace zásobníkʜ LPG.
• Výstavba zabezpeȞených skladʜ agrochemikálií.
• Tvorba informaȞních systémʜ pro podporu prevence
závažných havárií, znalostních portálʜ implementujících naɶízení oklasiÞkaci aoznaȞování látek asmȪsí.
• Vytvoɶení a vybavení expertních center REACH pro
hodnocení rizik chemických látek.
• Rekonstrukce nebo nákup technologií ke snížení prʜmyslového zneȞištȪní, napɶ. prʜmyslových ȞistiȞek odpadních vod.
Kompletní pʔehled podporovaných aktivit
vɯetnɵ jejich podmínek naleznete
vÁPravidlech pro žadatele aÁpʔíjemce podpory.

SLOVNÍõEK POJMƓ
Zpʢsobilý výdaj – pʔesnou deÞnici naleznete vÁPravidlech pro
žadatele aÁpʔíjemce podpory vÁkapitole B – Obecná pravidla,
aÁto vɯetnɵ vymezení speciÞckých zpʢsobilých aÁnezpʢsobilých
výdajʢ pro jednotlivé prioritní osy.

PODPORA ZOP ŽIVOTNÍ PROSTŬEDÍ JE ROZDċLENA DOPRIORITNÍCH OS
PRIORTNÍ OSA 1

Zlepšování kvality vod asnižování rizika povodní

PRIORTNÍ OSA 2

Zlepšování kvality ovzduší vlidských sídlech

PRIORTNÍ OSA 3

ODPADY AMATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTċŽE ARIZIKA

PRIORTNÍ OSA 4

Ochrana apéȞe opɶírodu akrajinu

PRIORTNÍ OSA 5

Energetické úspory

