
Dotace z OPŽP pro odpadové hospodářství 
a odstraňování starých ekologických zátěží

Rostoucí množství odpadů a problémy s tím spojené můžete řešit vybudováním sběrného dvora, třídírny odpadů, vy-
užitím odpadů nebo výstavbou kompostárny. V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto účely 
připraveny prostředky ve výši více než 776 milionů eur z Fondu soudržnosti. Cílem podpory je zkvalitnění nakládání 
s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží.

PRIORITNÍ OSA

4

VÝŠE PODPORY 
 Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celko-

vých způsobilých veřejných výdajů projektu.
 Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR 

nebo státního rozpočtu do výše 5 % z celkových způ-
sobilých veřejných výdajů projektu.

 Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 milio-
nu korun, maximální výše podpory podnikatelským 
subjektům pro oblast zkvalitnění nakládání s odpady je 
50 milionů korun.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, svazky 
obcí, kraje, neziskové organizace, příspěvkové organi-
zace, státní podniky a podnikatelské subjekty. Přesný 
výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace 
a podrobnější informace prostudujte v Implementač-
ním dokumentu.

PODPOROVANÉ OBLASTI

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady – pro tuto oblast 
je vyčleněno přes 520 milionů eur, což představuje 
67 % prostředků určených pro prioritní osu 4. 

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží – pro 
tuto oblast je vyčleněno přes 256 milionů eur, což 
představuje 33 % prostředků určených pro prio-
ritní osu 4. 

KDY MŮŽETE ŽÁDAT O DOTACI

Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy 
vyhlášené pro danou oblast podpory. Podle předběžného 
plánu bude výzva k podávání žádostí o dotace na projekty 
pro odpadové hospodářství vyhlášena na konci léta nebo 
na začátku podzimu 2008. Aktualizovaný harmonogram 
výzev je pouze orientační a je k dispozici na www.opzp.cz.

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu,

vzduch a přírodu

Zelená bezplatná informační linka v provozu v pondělí 
až pátek od 7.30 do 16.00 hodin.
Rádi také zodpovíme vaše dotazy na dotazy@sfzp.cz.

www.opzp.cz

ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY ZDARMA

800 260 500
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PODPORA Z OPŽP JE ROZDĚLENA DO PRIORITNÍCH OS

Osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie

Osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Osa 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

Osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

JAK POSTUPOVAT, POKUD MÁTE ZÁJEM O DOTACI 

TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ

Integrované systémy nakládání s odpady
 Regionální systém pro využití bioodpadů nebo pro 

mechanickou a biologickou úpravu komunálního od-
padu.

 Speciální zařízení na využití upraveného paliva z re-
gionálního systému pro mechanickou a biologickou 
úpravu komunálního odpadu. 

Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace 
s odpady

 Systémy pro separaci a svoz odpadů nebo separaci 
bioodpadů.

 Sběrné dvory, překladiště a sklady komunálního od-
padu.

 Systémy pro separaci nebezpečných složek komunál-
ních odpadů a zdravotnických odpadů.

Zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění a re-
cyklaci 

 Třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi.
 Úpravny odpadů (autovraků, pneumatik, elektrood-

padů, stavebních odpadů).
 Zařízení pro energetické využití zdravotnických odpadů.
 Kompostárny a bioplynové stanice pro zpracování 

bioodpadů.
 Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (au-

toklávy, separátory, homogenizéry, termická desorp-
ce, reaktory, biodegradační zařízení).

Rekultivace a odstranění skládek
 Rekultivace starých skládek.
 Odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráně-

ných územích. 

Odstraňování starých ekologických zátěží 
 Inventarizace kontaminovaných a potenciálně konta-

minovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nej-
závažněji kontaminovaných míst k sanaci.

 Realizace průzkumných prací, analýz rizik.
 Sanace vážně kontaminovaných lokalit. 

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete 
v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro 
žadatele, ve směrnici MŽP o předkládání žádostí a po-

skytování podpory a v Závazných pokynech pro žada-
tele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových 
stránkách www.opzp.cz.

SLOVNÍČEK POJMŮ 

Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu – přesnou 
defi nici naleznete v Implementačním dokumentu, v ka-
pitole 5 – Způsobilé výdaje.

Implementační dokument – závazný dokument o pod-
mínkách podpory z OPŽP. Dokument je k dispozici na 
www.opzp.cz.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR I www.env.cz I tel.: 267 121 111 I Vršovická 1442/65, 100 10  Praha 10

Zprostředkující orgán: Státní fond životního prostředí ČR I www.sfzp.cz I tel.: 267 994 300 I Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11 – Chodov




