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ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ, VČ. BIOPLYNOVÝCH STANIC  

Operační program Životní prostředí, opatření 1.5.9 

 

KDO může žádat?  

• obce, svazky obcí, kraje, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, OSS, státní podniky, 
veřejnoprávní instituce, v.v.i., spolky, nestátní nezisk.organizace, školy, obchodní společnosti a družstva, zájmová 
sdružení právnických osob 

NA CO lze získat podporu? 

• výstavba/modernizace zařízení (s navýšením kapacity) na energetické využití ostatních odpadů nevhodných 
k materiálovému využití vyjma energetického využití směsného komunálního odpadu.  

• výroba paliv z ostatních odpadů, v rámci aktivity lze podpořit zařízení MBÚ (mechanicko-biologická úprava odpadů), 
pokud budou splněny podmínky dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. 

• výstavba/modernizace bioplynových stanic. 

Projekty mohou být kombinovány s projekty na třídění a dotřiďování odpadů. 

 

KOLIK lze získat? 

• míra podpory až 70 % ze způsobilých výdajů projektu 
 

KDY lze žádat? 

• příjem žádostí: 7.9.2022 až 30.12.2022 

JAKÉ podmínky musí projekt splňovat? 

• minimální výše způsobilých výdajů činí 500 000 Kč 

• projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství kraje 

• je nutné souhlasné stanovisko Krajského úřadu příslušného kraje  

• maximální nákladovost vzhledem ke navržené budované/navýšené kapacitě je 30 000 Kč/t za rok 

• zařízení musí být vždy provozována dle § 21 zákona 541/2020 Sb.  

• projekt navazuje na další systémové prvky svozu a třídění KO nebo svozu bioodpadů nebo doplňuje takový již existující 

systém svozu a/nebo třídění, nebo pracuje s výstupy systému pro zpětný odběr různých druhů odpadů (např. odpadu 

z lesnictví, potravinářství, zemědělství apod.) 

• u projektů výstavby nových bioplynových stanic, či intenzifikace stávajících odpadových bioplynových stanic tvoří 

odpad minimálně 80 % vsázky do zařízení. V případě přebudování stávajících neodpadových bioplynových stanic musí 

odpad tvořit alespoň 25 % vsázky. 

• u projektů typu bioplynová stanice nesmí být vzniklý digestát odstraněn skládkováním. 

• u projektů zařízení energetického využití odpadů: projekt musí splňovat podmínku energetické účinnosti dle směrnice 

Evropského parlamentu a rady (ES) č. 98/2008, o odpadech 
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• u projektů vyrábějící paliva z odpadů: žadatel předloží potvrzení budoucího odběratele, který je zároveň 

provozovatelem koncového zařízení o zajištění odběru minimálně 50 % takto vyrobených paliv  

• minimální podíl materiálově a energeticky využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení 

řešeného projektem musí být 60 %, pokud nesměřuje proces k výrobě paliv uplatnitelných v dopravě dle přílohy IXa 

aktuálního znění směrnice RED-II 

• nelze dotovat: náklady na pořízení vybavení pro transport odpadu do zařízení, či výstupního materiálu ze zařízení, 

manipulační techniku 

• bodové zvýhodnění projektu dokladující stavební připravenost – možnost okamžitého zahájení realizace 

 

NA KOHO je možné se obrátit? 

Ing. Jana Latová .  latova@renards.cz . 733 130 837 

Ing. Zdeňka Celá .  cela@renards.cz . 735 120 345 

 

 


