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? Může svozová společnost (soukromá firma) získat dotaci 
na pořízení nových svozových vozidel?
V rámci OPŽP nejsou svozové prostředky pro svozové společ-
nosti podporovány, jedinou výjimkou je sběr a svoz gastrood-
padů a jedlých olejů a tuků (viz 4. výzva OPŽP).

? Kolik je vyčerpáno z alokace na RE-USE centra? Nebude 
tato výzva předčasně uzavřena pro její vyčerpání? Stih-
neme ještě podat žádost o dotační podporu na pořízení 
RE-USE centra sběrného dvora?
Ve výzvě č. 24 jsou zatím (k 13. 1. 2023) podány projekty 
ve výši cca 50 % stanovené alokace.

? Chápu správně, že při zpracování žádosti se žadatel řídí 
PrŽaP verze č. 2, platná do 5. 1. 2023?
U každé vyhlášené výzvy na www.opzp.cz  je vždy uveden 
odkaz na platná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 
pro konkrétní výzvu, včetně specifikace jejich účinnosti pro 
jednotlivé fáze administrace projektu.

? Jakým způsobem se bude řešit převis u výzvy zdravotnic-
kých odpadů? Bude ještě obdobná výzva vyhlášena?
To v tuto chvíli nedokážeme říci – další postup bude stanoven 
po vyhodnocení všech projektů uzavřené výzvy v časovém 
horizontu cca 2-3 měsíců. 

? Bude vyhlášena nějaká výzva na rozšíření stávajících kom-
postáren a na zapravení kompostu do půdy? Případně kdy 
bude vyhlášena?
Toto bude předmětem prezentované výzvy - Podpora aplikace 
a zapravování kompostu, digestátu či fugátu vyprodukova-
ného ze zařízení na zpracování bioodpadů do zemědělské 
půdy (financováno z NPO). Bohužel v současné době nejsme 
schopni potvrdit datum vyhlášení. V současnosti probíhají 
jednání s Evropskou komisí.

? Bude z NPO podporováno rovněž pořízení popelnic a sběr 
bioodpadů (svozová vozidla) a manipulační technika u stá-
vajících kompostáren?
Pořízení „hnědých“ kontejnerů na bioodpad je podporováno 
z OPŽP - opatření 1.5.5. Manipulační technika podporována 
není a s největší pravděpodobností podporována nebude.

? Může obec v rámci výzvy č. 24 zažádat o podporu na ná-
kup drtičky na větve?
Ano, v rámci opatření 1.5.1, a to do výše ceny na pořízení 
kompostérů. Míra podpory je u drtiček 70 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu.

? Co se týče podpory zpracování čistírenských kalů, jedná se 
pouze o veřejné projekty?
O tuto podporu mohou žádat soukromoprávní i veřejnopráv-
ní subjekty.
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? Je přístroj pro dekontaminaci použitých inkontinenčních 
pomůcek v sociálních službách (p.o. ÚSC) podporovanou 
aktivitou dle bodu prezentace 11. Zařízení pro sběr a na-
kládání s nebezpečnými odpady?
Ano.

? Jaká je předpokládaná podpora u připravované výzvy z 
NPO na podporu aplikace a zapravování kompostu do 
zemědělské půdy? Kdy pravděpodobně bude vypsána??
Zemědělští podnikatelé mají nárok na podporu 50 % a kom-
postárny a BPS na 70 %.
Bohužel nejsme schopni potvrdit datum vyhlášení. V součas-
né době probíhají jednání s Evropskou komisí.

? Je možné podpořit z nějakého programu linku pro ekolo-
gickou likvidaci baterií pro elektromobily? Žadatelem by 
byl podnikatel.
V tuto chvíli nemáme ani nechystáme žádnou výzvu na tento 
typ odpadů.

? U výzvy na realizaci sběrných dvorů bude platit podmínka 
navýšení kapacity?
Ano, vždy musí dojít k vytvoření nové kapacity. 

? V rámci projektu DSO jsme pořídili z dotace kompostéry 
pro občany, které již obdrželi. Je možné požádat o dotaci 
na drtič na sběrný dvůr odpadů?
Ne, o drtič je možno žádat pouze spolu s kompostéry.

? Je možno v současné době podpořit vybudování kompos-
tovacího zařízení do 150 tun u malých obcí? V jakém časo-
vém horizontu plánuje SFŽP ČR vyhlásit dotační podporu 
na komunitní kompostárny?
Komunitní kompostárny nejsou v současné době v žádném 
z našich programů podporovány, nicméně jsou diskutovány 
v rámci návrhu strategického plánu SFŽP ČR (NPŽP) na příští 
3 roky. Pokud by byly do Národního programu Životní pro-
středí zařazeny, mohlo by dojít k vyhlášení případné výzvy 
nejdříve v příštím roce.
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