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PRIORITNÍ OSA 3 OPŽP 2014+



OPŽP odpady 2014-2020

Prioritní osa 3

Podporovaná oblast 3.1 

Prevence vzniku odpadů

Podporovaná oblast 3.2 

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Podporovaná oblast 3.3 

Rekultivovat staré skládky

Podporovaná oblast 3.4 

Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže



Název specifického cíle
Alokace v EUR 

dle PO 
Alokace v CZK dle 

PO
Alokace v % dle 
specifických cílů

SC 3.1: Prevence vzniku odpadů

435 731 044 € 11 764 738 188 Kč

13,30

SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového 
a energetického využití odpadů

53,66

SC 3.3: Rekultivovat staré skládky
2,85

SC 3.4: Dokončit inventarizaci 
a odstranit ekologické zátěže 25,17

Alokované prostředky FS na SC 3.1 až 3.4



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 3.2
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

• aktivita 3.2.4 – Výstavba a modernizace 

zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady 

včetně zdravotnických odpadů



Specifický cíl 3.3 a 3.4

• SC 3.3 – Rekultivovat staré skládky

• SC 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit 

ekologické zátěže



Harmonogram a dokumenty



Pravidla pro žadatele a příjemce podpory

Část B - Způsobilé náklady: projektová příprava + TDI 6-10%, nemovitosti do 10%

Část B - výše podpory: Max 85% FS, Mimo veřejnou podporu,

Veřejná podpora (de minimis, regionální podpora, další příslušné články GBER),

Část B - způsobilí příjemci: podnikatelské i veřejné subjekty (ne fyzické osoby)

Část B - Kritéria přijatelnosti projektů: vychází z OPŽP 2007-2013

Část C – procesy a administrace: žádost, příprava RoPD, financování, ZVA

Část D: publicita, ZVZ, Veřejná podpora

Příloha č.1 - Přílohy k žádosti: snaha o maximální zjednodušení (jen to 

nejdůležitější), el. podání

http://www.opzp.cz/dokumenty

http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-1-16255-11_przap_2014_2020.pdf


Vyhlášené a připravované výzvy



Vyhlášené a připravované výzvy

114. výzva  

3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

Příjem žádostí do 2.12.2019, průběžná výzva, 500 mil Kč

Podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů 

vstupujících do zařízení musí být minimálně 60 %.

Ostatní odpady vyjma sk. odpadů 17 a podskupiny 16 01 z kat. odpadů

Kompostárny ne, zpracování kalů z ČOV ano



Vyhlášené a připravované výzvy

122. výzva 

příjem žádostí 1.4.2020 – 30.7.2020,  kolová, 

Předcházení vzniku komunálních i průmyslových odpadů

• Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů 

(např. pro nábytek, textil, BRKO), Zavádění tzv. systému „door-to-

door“, kompostéry ??? 



Vyhlášené a připravované výzvy

126. výzva 

příjem žádostí 2.9.2019 - 3.2.2020,  kolová, 150+350 mil Kč

• Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu 

odpadů

(systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů, sběrné dvory, třídění a 

dotřiďování, úprava kalů z ČOV)

• Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů 

(BPS, tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod, 

výroba paliv z ost. odpadů)

• Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými 

odpady (vyjma zdravotnických)



Vyhlášené a připravované výzvy

137. výzva 

• příjem žádostí od 1. listopadu do 30. června 2020,  kolová, 120 mil Kč

• Rekultivace starých skládek 

(před účinností zákona č. 238/1991 Sb.) 



Podání žádosti



Na co si dát pozor!

• Dobrý projekt, územní rozhodnutí, minimalizace změn

• Stanovisko KÚ

• Analýza potenciálu odpadů: evidence odpadů, reálná čísla, osnova

• Vyřešený majetkoprávní vztah k dotčeným nemovitostem

• Minimální způsobilé výdaje projektu 500 tis. Kč bez DPH

• Zadávací řízení: dobrá ZD, změny legislativy, korekce

• Mít kontakt s projektem, i když máte dobrého konzultanta

• Znát podmínky rozhodnutí, termíny, závazné ukazatele

• Udržitelnost projektu: 5 let od uvedení do provozu (odsouhlasení ZVA)



OPŽP odpady 2021-2027

Priorita 1 – Životní prostředí

Specifický cíl 1.4 

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Podporované aktivity

•Prevence vzniku odpadů 

•Zvyšování podílu materiálového a energetického využití 
odpadů



Děkuji za pozornost!
Petr Stejskal

petr.stejskal@sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz


