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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 (překladiště)

• 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,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 %• Příspěvek SFŽP ČR a SR max. 5 %
• Spoluúčast příjemce podpory         min. 10 %

------------------------------------------------------------------------------------------
• 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



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 2008V. 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 MBŮ) – od 01/2010 do 06/2011 (alokace 6 mld K č)
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)4.2 hodnoceno 47 žádostí, schváleno 44 (alokace 0,5 mld Kč)

- zaměřena na projekty AR

XXVII. Výzva od poloviny 05/2011 do poloviny 07/201 1 
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 konec roku 2012 – omezení výzvy !! !



Sběrné dvory



Kompostárny a BPS



Úprava, recyklace KO



Systémy odd ěleného sb ěru



Rekultivace skládek



Sanace SEZ



Shrnutí

• Dostatek (přebytek) projektů

• Alokované prostředky téměř vyčerpány• Alokované prostředky téměř vyčerpány

• Nutná omezení - volba priorit

• Sledovat vývoj Velkých projektů (rok 2013!)



Petr Stejskal

Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
tel.: 267 994 363, fax: 272 936 597, 
e-mail: petr.stejskal@sfzp.cz 


