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Prevence vzniku odpadů 

  

Časový harmonogram 
Vyhlášení výzvy: 1. 3. 2018 
Zahájení příjmu žádostí: 3. 4. 2018  
Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2018 

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023 
Typ výzvy: kolová 
Číslo výzvy: 103 

  
Cíl 
Cílem je snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků 
na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění 
tzv. systému door-to-door. 
 
Podporované aktivity a typy projektů 
Předcházení vzniku komunálních odpadů  
Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to 
prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů. 
V rámci projektu je možné sbírat použité oblečení (např. 
kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot), použité 
textilní výrobky (např. deky, závěsy, povlečení), hračky 
a knihy. V rámci projektu není možné pořídit svozový 
prostředek ani manipulační techniku. 
Budování míst pro předcházení vzniku komunálních 
odpadů. Jedná se o centra pro opětovné použití výrobků 
nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou 
napojeny na konkrétní obce. V rámci projektu není možné 
pořídit svozový prostředek ani manipulační techniku. 
Vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových 
bank. Jedná se především o budování či rekonstrukci skladů 
potravin, o nákup svozové a manipulační techniky a o 
pořízení vybavení skladů potravin. 
Předcházení vzniku průmyslových odpadů 
Realizace nebo modernizace technologie, jejichž 
výstupem bude menší množství produkovaného 
odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii. 
Projekt musí být zaměřen na předcházení vzniku 
průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané 
výrobní činnosti. Změna výrobní technologie musí přinést 
redukci vzniku průmyslového odpadu, nikoliv změnu 
nakládání s odpadem (např. z odstranění na využití). 
 
Cílová skupina 
Kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci 
odpadu, podnikatelské subjekty. 
 
Oprávněný žadatel 
Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, 
státní organizace a státní podniky, veřejné výzkumné 
instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové 

organizace, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská 
zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské 
společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní 
společnosti a družstva, FO podnikající. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financování 
 Alokace: 500 mil. Kč 
 Minimální výše přímých realizačních výdajů: 500 tis. Kč 

(bez DPH), max. výše celkových způsobilých výdajů: 50 

mil. EUR (vč. DPH)  
 Ex-post financování 
 40-85 % způsobilých výdajů 

Dotace se odvíjí od typu projektu, žadatele a režimu 
 
Územní zaměření podpory 
Území celé České republiky 
 
Způsobilé výdaje 
 Stavební práce, dodávky a služby bezprostředně 

související s předmětem podpory 
 Projektová příprava (PD, dokumentace provedení stavby, 

studie proveditelnosti, žádost o dotaci, technický dozor 
investora, BOZP, ekonomické analýzy, energetický 
posudek apod.) 

 Manažerské řízení přípravy a realizace projektu 
 Povinná publicita  
Za specifické způsobilé výdaje jsou považovány: 
 Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného 

majetku 
 Osvětové propagační materiály u projektů předcházení 

vzniku KO (max. 200 tis. Kč) 
 CBA u velkých projektů 
 Analýza potenciálu produkce odpadů 
 
Podmínky 
Projekty předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů 
rostlinného původu prostřednictvím domácích kompostérů 
pro občany budou moci předkládat pouze veřejné subjekty 
(kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části 
hl. města Prahy, příspěvkové organizace zřízené městy a 
ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace 
vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními 
subjekty). 
Nelze podpořit jako svozový, manipulační nebo energetický 
prostředek nákup traktoru nebo malotraktoru. 
Veškerý materiál, se kterým bude v rámci projektu 
nakládáno, musí být od občanů přebírán bezúplatně. 


