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OPŽP 2007 - 2013
Kategorie žádosti

Počet

Součet z fs celkem

Kompostárny a bioplynové stanice

599

2 283 755 428

Sběrné dvory

456

2 279 684 493

Systémy odděleného sběru

2 330

4 838 530 560

Zařízení na předkládání odpadů

17

62 493 444

Ostatní zařízení

311

2 355 928 362

Projekty kombinující výše uvedené
možnosti

250

1 122 293 576

Celkový součet

3 963

12 942 685 864

OPŽP 2007 - 2013
Počet z
akceptační číslo

Součet z fs celkem

Středočeský kraj

606

2 005 714 878 Kč

Jihomoravský kraj

484

1 557 096 381 Kč

Vysočina

395

1 144 468 818 Kč

Zlínský kraj

374

1 134 846 890 Kč

Olomoucký kraj

366

1 225 472 397 Kč

Jihočeský kraj

345

1 194 497 624 Kč

Moravskoslezský kraj

303

911 404 935 Kč

Pardubický kraj

271

897 414 582 Kč

Královéhradecký kraj

224

644 033 825 Kč

Plzeňský kraj

184

581 117 472 Kč

Ústecký kraj

171

733 179 703 Kč

Liberecký kraj

100

425 500 081 Kč

Karlovarský kraj

78

293 909 427 Kč

Hlavní město Praha

62

194 028 850 Kč

3963

12 942 685 864 Kč

kraj realizace

Celkový součet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit
dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
1.2 Snížit vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím
znečišťujících látek
2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících
látek
2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy
Země
PO3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
3.1 Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů
3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
3.3 Rekultivovat staré skládky
3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže
3.5 Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
PO 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu
4.1 Posílit biodiverzitu na majetku ČR ve správě rezortních organizací ČR
4.2 Posílit biodiverzitu
4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
PO 5: Energetické úspory
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Alokace pro jednotlivé prioritní osy

Alokované prostředky FS na SC 3.1 až 3.4

Název specifického cíle Alokace v EUR dle PO Alokace v CZK dle PO

SC 3.1: Prevence vzniku
odpadů

PO3

SC 3.2: Zvýšit podíl
materiálového a
energetického využití
odpadů

Alokace v % dle
specifických cílů

14

56,5
435 731 044 €

11 764 738 188 Kč

SC 3.3: Rekultivovat staré
skládky

3

SC 3.4: Dokončit
inventarizaci a odstranit
ekologické zátěže

26,5

Specifický cíl 3.1
Prevence vzniku odpadů
• aktivita 3.1.1 – Předcházení
vzniku komunálních odpadů
• aktivita 3.1.2 – Předcházení
vzniku průmyslových odpadů
(např. aplikace technologií,
které sníží měrné množství
odpadů vznikající ve výrobě)

Specifický cíl 3.1
Prevence vzniku odpadů
• Vyhlášeny dvě výzvy
• 40. výzva - výběrovou komisí
doporučeno 110 projektů s
podporou 208 mil. Kč z FS

• 68. výzva – výběrovou komisí
doporučeno 244 projektů s
podporou 340 mil. Kč z FS

Specifický cíl 3.2

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití
odpadů

• aktivita 3.2.1 – Výstavba a

modernizace zařízení pro sběr,
třídění a úpravu odpadů

• aktivita 3.2.2 – Výstavba a
modernizace zařízení pro
materiálové využití odpadů

• aktivita 3.2.3 – Výstavba a

modernizace zařízení na
energetické využití odpadů

Specifický cíl 3.2

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití
odpadů
• vyhodnoceny 3 výzvy
Počet

Příspěvek Unie

Oddělený sběr odpadů bez aut

701

1 472 839 211 Kč

Oddělený sběr odpadů s autem

71

142375097,3

Sběrné dvory

257

937903673,7

Dotřiďování/třídění

12

57512618,36

Materiálové využívání

13

80452942,75

Kompostárny

183

797691224,6

Bioplynové stanice

12

690 593 260 Kč

Nakládání s nebezpečnými odpady

13

80 107 676 Kč

1262

4 259 475 704 Kč

Celkový součet

• 69. výzva – podáno 530 projektů s
podporou 2,7 mld. Kč z FS

103. výzva
Specifický cíl 3.1 Předcházení vzniku odpadů
Aktivita 3.1.1
•Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů
•Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu
•Centra opětovného použití nebo systémy opětovného použití včetně jejich kombinace či
propojení, které budou napojeny na konkrétní obce
•Vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank.
Aktivita 3.1.2
•Předcházení vzniku průmyslových odpadů

Alokace:
Omezení žadatelů

Příjem žádostí

500 mil. Kč.
Projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů
prostřednictvím domácích kompostérů a projekty budování míst pro
předcházení vzniku komunálních odpadů - pouze veřejné subjekty
od 3. 4. 2018 do 31. 7. 2018

Specifický cíl 3.2

104. výzva 3.2.1 – září 2018
• Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a
úpravu odpadů

• Na 85% jen kontejnery s přiměřeným
štěpkovačem
• Na 25% kontejnery s auty a manipulační
technikou
• Sběrné dvory bez manipulační techniky

Specifický cíl 3.2

xx. výzva 3.2.1 – září 2018

• Výstavba a modernizace zařízení pro
materiálové využití odpadů

• Míra podpory dle VP max. do 85%
• Vše vyjma skla, skupiny odpadů 17 z katalogu
a podskupiny 16 01 z katalogu
• KOMPOSTÁRNY???

Specifický cíl 3.2

104. výzva 3.2.1 – září 2018

• Výstavba a modernizace zařízení na energetické
využití odpadů a související infrastruktury

• BPS

• Energetické využití ostatních odpadů nevhodných
k materiálovému využití
• Tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren
odpadních vod (vč. znovuzískání fosforu)
• Výroba paliv z ostatních odpadů

Specifický cíl 3.2

104. výzva 3.2.1 – září 2018

• Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání
s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických
odpadů

• Potvrzení budoucího odběratele, který je zároveň
provozovatelem koncového zařízení
• Snížení nebezpečných vlastností
• Nebudou podporovány projekty na zpracování
autovraků

ISKP OPŽP 2014-2020

Na co si dát pozor
• Mít s projektem kontakt
• Seznámit se s možnostmi nového IS, depeše-emaily-SMS
• Znát základní podmínky přijatelnosti, hodnocení a výzvy
• Analýza potenciálu odpadů: reálná čísla, osnova, evidence
• Zadávací řízení: dobrá ZD, změny legislativy, korekce

• Znát podmínky rozhodnutí, termíny, závazné ukazatele
• Udržitelnost projektu: 5 let od uvedení do provozu

Děkuji za pozornost!

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

