RE-USE CENTRA
Operační program Životní prostředí, opatření 1.5.2

KDO může žádat?
•

obce, svazky obcí, kraje, městské části hl. m. Prahy, kraje, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, veřejnoprávní
subjekty, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, neziskové organizace ve spolupráci s městem

NA CO lze získat podporu?
•

vybudování míst pro opětovné využití výrobků - kam mohou občané přinést jakékoli předměty (domácí, zahradní,
opravárenské vybavení, sportovní vybavení, oblečení, textil, knihy, elektrozařízení atd.), které již oni nevyužívají, ale
stále mohou sloužit svému původnímu či jinému účelu. Na těchto místech je odborný personál převezme, případně
opraví či upraví a předá k dalšímu využití.

•

Je možné podpořit projekty nábytkových bank

Součástí projektu může být i edukační a osvětová činnost směřovaná k veřejnosti
Projekty mohou být kombinovány s pořízením kompostérů, s projekty prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí
nebo jednorázových obalů a s projekty odděleného sběru a svozu včetně sběrných dvorů.

JAKÉ výdaje lze podpořit?
•
•
•

stavební práce, dodávky a služby přispívající ke splnění cílů projektu
nákup nemovitosti do 10 % z celkových přímých realizačních nákladů
nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku – pořízení zařízení nezabudovaného do stavby: vybavení
skladu, vybavení na jednoduché čištění a opravy, software atd.
pořízení přiměřené svozové a manipulační techniky. Náklady na pořízení svozové a manipulační techniky nesmí
přesáhnout 50 % ostatních způsobilých přímých realizačních výdajů

•

KOLIK lze získat?
•

míra podpory až 85 % ze způsobilých výdajů projektu

KDY lze žádat?
•

příjem žádostí: od 7.9.2022 do 31.12.2023
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JAKÉ podmínky musí projekt splňovat?
•
•
•

•
•

minimální výše způsobilých výdajů činí 500 000 Kč
maximální nákladovost vzhledem ke navržené budované/navýšené kapacitě je 70 000 Kč/t za rok
součástí projektu bude popis provozu RE-USE centra (prostorové řešení, příjem výrobků, princip jejich úpravy, čištění,
opravy, odbyt, re-use komodity, evidence, návrh provozního řádu, atd.). Dále bude uvedena organizační struktura REUSE centra (vč. finančních toků)
projekt obsahuje předpokládané množství odpadu, jehož vzniku bude díky realizaci projektu předejit
nelze dotovat: traktor, traktorbagr, malotraktor

NA KOHO je možné se obrátit?
Ing. Jana Latová . latova@renards.cz . 733 130 837
Ing. Zdeňka Celá . cela@renards.cz . 735 120 345
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