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Prioritní osa 4 - oblasti podpory 

  

 V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti 
podpory: 

 

• Oblast podpory 4.1 

– Zkvalitnění nakládaní s odpady (520 mil EUR) 

 

• Oblast podpory 4.2 

– Odstraňování starých ekologických zátěží (256 mil EUR) 

 
  

 



PODPOROVANÉ PROJEKTY 4.1 

• Integrované systémy nakládání s odpady (ZEVO,MBÚ) 

 

• Zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, 
úpravu a recyklaci odpadů, kompostárny  

 

• Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady 

 
• Rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek. 



PODPOROVANÉ PROJEKTY 4.2 

• inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 

míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných 

míst k sanaci, 

 

• realizace průzkumných prací, analýz rizik, 

 

• sanace vážně kontaminovaných lokalit. 



SRUKTURA PODPORY 

Celkové způsobilé (uznatelné)  
výdaje projektu            100%                     

 

• Příspěvek Společenství    
výše příspěvku z FS                           max. 85 % 

• Příspěvek SFŽP ČR a SR              max. 5 % 

• Spoluúčast příjemce podpory            min. 10 % 
 

Minimální způsobilé výdaje na projekt 0,5 mil. Kč 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Pravidla pro poskytování veřejné podpory            
(regionální podpora, MSP, de minimis, Pokyny pro ŽP) 

• Mimo rámec VP projekty generující příjem – Provozní ztráta  
(vyplývá z Obecného nařízení, čl. 55. Odstavec 1)  

• Mimo rámec VP - projekty negenerující příjmy 



SPECIFICKÁ KRITERIA PŘIJATELNOSTI PRO OBLAST 

PODPORY 4.1 

• soulad s Plánem odpadového hospodářství ČR nebo kraje, 

 

• přílohou projektu je vyhodnocení potenciálu produkce příslušných 
druhů odpadů, s nimiž se bude nakládat, 

 

• pro projekty na výstavbu sběrných dvorů je předepsán výčet odpadů, 
jejichž sběr musí sběrný dvůr minimálně zajistit, 

 

• pro projekty na výstavbu zařízení na zpracování odpadů jsou 
předepsána minimální procenta využití vsázky odpadů do zařízení 

 

• u projektů na rekultivaci skládek je nutné, aby byla skládka uzavřena 
před účinností zákona 238/1991Sb. nebo dle zvláštních podmínek 
(par.15 zákona 238/1991Sb). 



SPECIFICKÁ KRITERIA PŘIJATELNOSTI PRO OBLAST 

PODPORY 4.2 

• k žádosti je nutné předložit analýzu rizika vypracovanou v souladu 
s metodickým pokynem MŽP č. 12/2005, ke které je vydáno a 
předloženo závazné stanovisko MŽP 

 

• žadatel starou ekologickou zátěž nezpůsobil a znečišťovatel 
neexistuje (není ani jeho právní nástupce) 

 

• u projektů typu zpracování analýzy rizika a odstraňování SEZ: 
vydáno kladné Závazné stanovisko OREŠ MŽP. 

 

 Sledovat změny ID. 



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

• výdaje na projektovou přípravu do 5 % celkových způsobilých přímých 
realizačních výdajů na projekt,  
 

• nákup stavby a nákup pozemku  - max. do výše 10 % celkových způsobilých 
přímých realizačních výdajů na projekt, 
 

• stavební práce a související služby, 
 

• nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, 
 

• DPH 
 

• technický dozor/správce stavby do 3 % celkových způsobilých přímých 
realizačních výdajů na projekt 
 

• vícepráce do výše méněprací nebo rozpočtové rezervy uvedené v 
Registračním listu, max. 5 % v případě oblasti podpory 4.1., max. 10 % u 
oblasti podpory 4.2  



ČASTÉ CHYBY 

• Nabytí právní moci Územního rozhodnutí 

• Nedostačující Analýza potenciálu produkce odpadů – popis toku 
odpadů 

• Nedostatečné vysvětlení modelu provozní ztráta 

• Špatně vyplněné ukazatele v žádosti „J“ 

• Nesoulad kapacity zařízení v různých dokumentech 

• Nedostatečný rozpočet 

• ČIŽP 

• Svozové prostředky – vždy veřejná podpora 

   X 

• Neznalost postupu při administraci žádosti 

• Ověřit si schopnosti konzultanta 

• Smlouvy s poradcem či konzultantem 
 



Výsledky prvních výzev v Prioritní ose 4 

 

I. Výzva – podzim 2007 

4.1 schváleno 145 žádostí (cca 2,3 mld.Kč celkové náklady) 

4.2 schváleno 9 žádostí (968 mil.Kč celkové náklady) 

 

 

V. Výzva – podzim 2008 

4.1 schváleno 262 žádostí (necelé 4 mld.Kč celkové náklady) 

4.2 schváleno 23 žádostí (430 mil.Kč celkové náklady) 

 

 

XI. Výzva – podzim 2009 

4.1 hodnoceno 440 žádostí, schváleno 169 (alokace 1,5 mld Kč) 

4.2 hodnoceno 53 žádostí, schváleno 30 (alokace 1,5 mld Kč) 

 



Výsledky výzev v Prioritní ose 4 

XV. Výzva (EVO a MBÚ) – od 01/2010 do 06/2011 (alokace 6 mld Kč) 

Podány 3 projekty na ZEVO 

Hodnoceno a schváleno 5 žádostí na MBÚ (alokace 6 mld. nepřekročena) 

 

XIX. Výzva 05/2010 

4.1 hodnoceno 234 žádostí, schváleno 202 (alokace 1,5 mld Kč) 

 - zaměřena na separace KO a nakládání s BRO  

4.2 hodnoceno 47 žádostí, schváleno 44 (alokace 0,5 mld Kč) 

 - zaměřena na projekty AR 

 

XXVII. Výzva od poloviny 05/2011 do poloviny 07/2011   

4.1 hodnoceno 472 žádostí, schváleno 269 (alokace 1 mld Kč) 

 - zaměřena na separace a materiálové využití KO a nakládání s BRO  

4.2 hodnoceno 36 žádostí, schváleno 34 (alokace 1,5 mld Kč) 

 

další Výzva ??? 

Výzva bude plánována s ohledem na stav alokovaných prostředků v PO4 po vyhodnocení 
XV. a XXVII. Výzvy, pravděpodobně polovina roku 2012 – omezení výzvy !!! 



Sběrné dvory 



Kompostárny a BPS  



Úprava, recyklace KO 



Systémy odděleného sběru 



Rekultivace skládek 



Sanace SEZ 



Shrnutí 

 
• Dostatek (přebytek) projektů 

 

• Alokované prostředky téměř vyčerpány 

 

• Nutná omezení - volba priorit 

 

• Sledovat vývoj Velkých projektů (rok 2013!) 



Martina Jiroutová 

 
Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 9, 140 00 Praha 4  

tel.: 267 994 222, fax: 272 936 597,  

e-mail: martina.jiroutova@sfzp.cz  

 


