
PRIORITNÍ OSA 3 

Dotace z OPŽP na odpady a materiálové 
toky, ekologické zát že a rizika

Rostoucí množství odpad  a problémy s tím spojené m žete ešit vybudováním t ídicích linek a za ízení na recyklaci odpa-
d , odd leným sb rem odpad  a efektivn jším využitím odpad . Opera ní program Životní prost edí (OPŽP) má v letech 
2014–2020 pro tyto ú ely p ipraveny prost edky ve výši více než 458 milion  eur z Fondu soudržnosti a z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. Cílem podpory je zkvalitn ní nakládání s odpady, snížení produkce odpad , prevence environmen-
tálních rizik a odstra ování starých ekologických zát ží.

PODPOROVANÉ OBLASTI

Každá prioritní osa je len na na oblasti podpory, tzv. spe-
ciÞ cké cíle, které vymezují ur ité typy podporovaných pro-
jekt . Pro prioritní osu 3 jsou stanoveny tyto cíle:
3.1 Prevence vzniku odpad
3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití 

odpad
3.3 Rekultivace staré skládky
3.4 Dokon it inventarizaci a odstranit staré ekologické 

zát že
3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy 

jejich ízení

KDO M ŽE ŽÁDAT O DOTACI

O dotaci mohou požádat jak podnikatelské, tak nepodni-
katelské subjekty, zejména obce a kraje, p ísp vkové orga-
nizace, státní podniky, ve ejnoprávní instituce, vysoké školy 
a školská za ízení. Úplný vý et subjekt , podmínky pro po-
dání žádosti o dotaci a podrobn jší informace si prostuduj-
te v Pravidlech pro žadatele a p íjemce podpory v Opera -
ním programu Životní prost edí pro období 2014–2020 
(dále jen „Pravidla pro žadatele a p íjemce podpory“).

KDY M ŽETE ŽÁDAT O DOTACI

Své žádosti o dotaci m žete podávat pouze v rámci výzvy 
vyhlášené pro daný speciÞ cký cíl. Aktualizovaný harmono-
gram výzev je k dispozici na www.opzp.cz v sekci Výzvy.

VÝŠE PODPORY

Dotace je poskytována maximáln  do výše 85 % z celko-
vých zp sobilých výdaj  projektu.

V p ípad  speciÞ ckého cíle 3.5 bude soukromým subjek-
t m poskytnuta podpora pouze formou Þ nan ního ná-
stroje, tj. zvýhodn ného úv ru.

JAK POSTUPOVAT

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Pra-
vidlech pro žadatele a p íjemce podpory, která jsou k dis-
pozici na webových stránkách www.opzp.cz.

dotazy@sfzp.cz

ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY ZDARMA

800 260 500
Zelená bezplatná informa ní linka je v provozu 

v pond lí až pátek od 7.30 do 16.00 hodin.



Zp sobilý výdaj – p esnou deÞ nici naleznete v Pravidlech pro 

žadatele a p íjemce podpory v kapitole B – Obecná pravidla, 

a to v etn  vymezení speciÞ ckých zp sobilých a nezp sobilých 

výdaj  pro jednotlivé prioritní osy.

SLOVNÍ EK POJM

P ÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKT

P edcházení vzniku komunálních a pr myslových 
odpad
• Realizace nebo modernizace technologií pro menší 

produkci odpad  na jednotku výrobku.
• Budování míst pro p edcházení vzniku komunálních 

odpad  (nap . pro nábytek, textil, biologicky rozložitel-
ný odpad).

• Zavád ní systému p edcházení vzniku domovních od-
pad  u ob an , tzv. systému „door-to-door“.

Za ízení pro sb r, t íd ní a úpravu odpad
• Výstavba a modernizace za ízení pro sb r, t íd ní 

a úpravu odpad .
• Budování nových a modernizace stávajících sb rných 

dvor .
• T ídicí a dot i ovací linky i s navazujícími technologiemi 

pro úpravu odpad .
• Systémy odd leného sb ru bioodpad .
• Systémy pro sb r, shromaž ování a nakládání s nebez-

pe nými zdravotnickými odpady.
• Budování kompostáren a svozu gastroodpad  / ku-

chy ských odpad .
• Dopln ní p ekladiš  a sklad  pro komunální odpad.

Za ízení pro využití a další nakládání s odpady
• Výstavba a modernizace za ízení pro materiálové využití 

odpad .
• Za ízení na energetické zpracování komunálních od-

pad .
• Za ízení pro tepelné zpracování odpad , zdravotnických 

a nebezpe ných odpad  v etn  jejich modernizace.
• Za ízení pro nakládání s nebezpe nými odpady v etn  

jejich modernizace.
• Technologie pro využití stavebních prvk  ze zateplova-

cích systém  (nap . zpracování stavebního polystyrenu, 
stavebních prvk  z PVC).

• Výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpad .
• Rekonstrukce za ízení pro spoluspalování odpad .
• Instalace kotl  na spalování odpad  v teplárnách.

Rekultivace starých skládek
• Rekultivace starých skládek, které jsou technicky neza-

bezpe ené.

Odstra ování starých ekologických zát ží
• Inventarizace kontaminovaných a potencionáln  konta-

minovaných míst, kategorizace priorit pro výb r nejzá-
važn ji kontaminovaných míst k sanaci.

• Realizace pr zkumných prací, zpracování analýz rizik 
kontaminovaných lokalit.

• Sanace vážn  kontaminovaných lokalit.

Snižování environmentálních rizik a omezování pr my-
slových emisí
• Rekonstrukce za ízení výrob s nebezpe nými chemic-

kými látkami, chladicího za ízení, skladovacích nádrží, 
nádrží kapalných uhlovodík , sklad  ho lavých kapalin 
a kapalných pr myslových hnojiv.

• Protipožární izolace zásobník  LPG.
• Výstavba zabezpe ených sklad  agrochemikálií.
• Tvorba informa ních systém  pro podporu prevence 

závažných havárií, znalostních portál  implementují-
cích na ízení o klasiÞ kaci a ozna ování látek a sm sí.

• Vytvo ení a vybavení expertních center REACH pro 
hodnocení rizik chemických látek.

• Rekonstrukce nebo nákup technologií ke snížení pr -
myslového zne išt ní, nap . pr myslových isti ek od-
padních vod.

Kompletní p ehled podporovaných aktivit 

v etn  jejich podmínek naleznete

 v Pravidlech pro žadatele a p íjemce podpory.

PODPORA Z OP ŽIVOTNÍ PROST EDÍ JE ROZD LENA DO PRIORITNÍCH OS

PRIORTNÍ OSA 1  Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

PRIORTNÍ OSA 2  Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

PRIORTNÍ OSA 3  ODPADY A MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁT ŽE A RIZIKA

PRIORTNÍ OSA 4  Ochrana a pé e o p írodu a krajinu

PRIORTNÍ OSA 5  Energetické úspory

Ministerstvo životního prost edí  •  www.mzp.cz  •  tel.: +420 267 121 111  •  Vršovická 65, 100 10  Praha 10

Státní fond životního prost edí R  •  www.sfzp.cz  •  tel.: +420 267 994 300  •  Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4


