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OBĚHOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ 

NPO – CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH 

 

KDO může žádat? 

• Podnikatelské subjekty všech velikostí včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem. 

NA CO LZE získat podporu? 

• zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v 

průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních 

odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností, 

• pořízení technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem druhotné 

suroviny; 

• pořízení technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů 

druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné; 

• optimalizaci materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití; 

• zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití; 

• zavádění materiálového ekodesignu výrobků (podpora inovativních výrobních technologií uplatňujících 

remanufacturing). 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 

• nákup technologií k získávání a následovné využití druhotných surovin; 

• nákup technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin; 

• výdaje související se zaváděním, popř. optimalizací materiálového ekodesignu výrobků. 

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat? 

• projekt může být realizován kdekoli v České republice (vč. Prahy), 

• nebude možné podpořit projekt, jehož součástí je sběr či pořizování odpadů od jiného subjektu, než je sám 

žadatel, s výjimkou těchto skupin odpadů: 16 – Odpady v tomto katalogu jinak neurčené (s výjimkou 

podskupin odpadů 16 01, z této skupiny je vyčleněn jako podpořitelný druh odpadu 16 01 03 Pneumatiky, a 

to pouze pro účely protektování), 17 – Stavební a demoliční odpady, 

• u aktivit, kde je zpracováván vlastní odpad, nelze podpořit zpracování odpadů skupin 01, 02, 03, 15, 18 a 20, 

• u zbývajících skupin odpadů 04 – 14 a 19 může žadatel zpracovávat odpady pocházející pouze z jeho vlastní 

výroby, 

• pokud je vstupem do procesu zpracování však již takový materiál, který není odpadem, ale druhotnou 

surovinou, pak může být tento vstup shromažďován i od cizích subjektů, 

• výstupem projektu může být meziprodukt či finální výrobek. 

KDY lze žádat? 

• předpokládaný příjem žádostí: červen/červenec 2022 

KOLIK lze získat? 

• míra podpory: 40 % bez ohledu na velikost podniku;   
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NA KOHO je možné se obrátit? 

Ing. Zuzana Arnerová      .  arnerova@renards.cz    .  775 566 239 

 


