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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 

 

• Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace 
s odpady (svoz, sběrné dvory) 

 

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

 

• Integrované systémy nakládání s odpady (ZEVO,MBÚ) 

 
• Rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených 

skládek. 



PODPOROVANÉ PROJEKTY 4.2 

 

• realizace průzkumných prací, analýz rizik, 

 

• sanace vážně kontaminovaných lokalit, 

 

• inventarizace kontaminovaných a potenciálně 

kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr 

nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci. 

 



SRUKTURA PODPORY 

Celkové způsobilé výdaje projektu                               
                                                                                      100%                      

 

• Příspěvek Společenství - 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 (de minimis,regionální 
podpora, Pokyny pro ŽP) 

• Mimo rámec VP projekty generující příjem – Provozní ztráta  

• Mimo rámec VP - projekty negenerující příjmy 



SPECIFICKÁ KRITERIA PŘIJATELNOSTI PRO OBLAST 

PODPORY 4.1 

• soulad s Plánem odpadového hospodářství ČR nebo kraje 
 

• Analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů 
 

• sběrné dvory -  tzv. „plnohodnotný sběrný dvůr“ 
 

• zařízení na zpracování odpadů - předepsána minimální 
procenta využití vsázky odpadů do zařízení 
 

• rekultivace skládek - skládka uzavřena před účinností z. 
238/1991Sb.  
 

• odstranění nepovolených skládek – zvláště chráněné území, 
evropsky významné lokality, ptačí oblasti 



SPECIFICKÁ KRITERIA PŘIJATELNOSTI PRO OBLAST 

PODPORY 4.2 

 

• splněna definice SEZ: závažná kontaminace 
podzemních vod, povrchových vod, horninového 
prostředí a stavebních konstrukcí, která ohrožuje zdraví 
člověka a složky životního prostředí 

 

• původce kontaminace neexistuje či není znám (právní 
nástupce!)  

 

• vydáno kladné Závazné stanovisko OEREŠ MŽP 
 

  



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

• projektová příprava - do 5 % celkových způsobilých přímých 
realizačních výdajů projektu (CZPRVP) 
 

• nákup stavby a nákup pozemku  - do 10 % CZPRVP 
 

• stavební práce a související služby 
 

• nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku 
 

• DPH 
 

• technický dozor do 3 % CZPRVP 
 

• vícepráce do výše méněprací nebo rozpočtové rezervy - 
v případě OP 4.1. do 5 %, v případě OP 4.2 do 10 % CZPRVP 



ČASTÉ CHYBY 

• Nabytí právní moci Územního rozhodnutí 

• Nedostačná Analýza potenciálu produkce odpadů –tok 
odpadů 

• Nedostatečné vysvětlení modelu provozní ztráta 

• Špatně vyplněné ukazatele v žádosti „J“ 

• Nesoulad údajů v dokumentech (žádost, PD, Analýza, kraj, ČIŽP) 

• Nedostatečný rozpočet (položky, rozpočtová rezerva) 

• ČIŽP (kompostárny nad 150 t/rok) 

   X 

• Neznalost postupu při administraci žádosti 

• Ověřit si schopnosti konzultanta 



ČASTÉ CHYBY – aktualizace dokumentů 

 

• Implementační dokument  

 

• Směrnice MŽP č. 3/2011 

 

• Závazné pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP 

 

• (ZVZ) 



Výsledky 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 MBU) – 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) 
 



Výzvy v Prioritní ose 4 

 

XXIX. Výzva od 08/2011 do 11/2011 

4.2 – Velké projekty - výzva není ukončena, 1 projekt akceptován 

 

 

XXXII. Výzva 01/2012 

4.2 – výzva není ukončena, 3 projekty akceptovány 

 

 

Plánovaná Výzva !! 

 

Aktuální plán výzev pro rok 2012:  

 - příjem žádostí červen + červenec 2012 

  



Výzvy v PO 4 – Královéhradecký kraj 

 

 

  
Výzva OP 

Podané 

projekty 

Schválené 

projekty 
Celkové výdaje 

Celková výše 

podpory 

1V 4,1 8 4 78 619 828 51 027 333 

5V 
4,1 10 7 175 783 822 84 624 325 

4,2 1 1 19 311 220 17 307 486 

11V 
4,1 27 4 290 424 652 219 360 237 

4,2 6 3 69 127 128 58 583 715 

19V 
4,1 14 9 179 084 473 144 813 131 

4,2 5 5 13 868 966 10 921 857 

27V 4,1 14 8 112 378 915 80 772 303 

Celkem 85 41 938 599 004 667 410 387 



Sběrné dvory 



Kompostárny a BPS  



Úprava, recyklace KO 



Systémy odděleného sběru 



Rekultivace skládek 



Sanace SEZ 



Shrnutí – plánovaná výzva: 

 
• Množství projektů, alokace výzvy 

 

• Kvalita projektu (soulad, PD, FA, analýza, měrné náklady) 

 

• Nutná omezení - volba priorit – text výzvy 

 

• Harmonogram výzev 

 

• administrace žádosti: Sledovat Bene-fill 



Michaela Kváčová 

 
Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 9, 140 00 Praha 4  

tel.: 267 994 429, fax: 272 936 597,  

e-mail: michaela.kvacova@sfzp.cz  

 


