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ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 

• V jedné žádosti nesmí být kombinována opatření spadající pod různé typy veřejné podpory. 

• Níže uvedený popis opatření a jejich zařazení pod veřejnou podporu není vyčerpávající, 

soustředí se na typové projekty a je založen na zkušenostech z předcházejících období. 

TÉMA: SANACE 

Opatření 1.6.8 odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo 

ekosystémy a rekultivace starých skládek: 

Popis podporovaných aktivit:  

• Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy. 

• Rekultivace starých skládek.   

Mimo rámec veřejné podpory mohou být podpořeny projekty sanací realizované veřejnou sférou, které 

nenaplňují znaky ekonomické činnosti. Jedná se o projekty kdy, sanovaná plocha nebude následně 

využita k podnikání žadatelem, ani jiným subjektem.  

Dále mohou být mimo rámec VP podpořeny projekty rekultivací starých skládek, a to za předpokladu, 

že po jejich realizaci nebude rekultivovaná plocha využita pro ekonomickou činnost žadatele.  

V rámci SC 1.6 (opatření 1.6.8) bude poskytována podpora podle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 

dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory 

za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „nařízení GBER“), článek 45, sekce „Investiční podpora na ochranu 

životního prostředí.“ V rámci programu, projektu i subjektu žadatele musí být splněny všechny obecné i 

specifické podmínky GBER. Alternativně může být použita podpora v režimu de minimis podle Nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de minimis. 

Způsob stanovení způsobilých výdajů a výpočet maximální přípustné veřejné podpory u projektů 

financovaných v režimu GBER článek 45 vyžaduje ponížení nákladů na sanaci o zhodnocení pozemku, 

provedené nezávislým odborníkem.  

V případě prodeje předmětu podpory by prodejní cena měla korespondovat s deklarovaným 

zhodnocením pozemku, které bylo aktualizováno k ukončení projektu. Před realizací prodeje 

doporučujeme konzultovat se SFŽP z důvodu rizika vzniku nesrovnalosti – přefinancování projektu. 
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SPECIFIKA A PŘÍLOHY JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEŘEJNÉ 

PODPORY 

 

Podpora v režimu Blokové výjimky – článek 45, investiční podpora na sanaci kontaminovaných 

lokalit 

• Vhodná pro projekty realizované podniky nebo pro projekty jiných žadatelů, kde po realizaci 

dojde k ekonomickému využití. 

• Je nezbytné stanovit způsobilé výdaje takzvanou rozdílovou metodou – od nákladů na investici 

se odečítají náklady na zhodnocení pozemku 

• Součástí podkladů musí být vyčíslení zhodnocení pozemku provedené nezávislým odborníkem 

• Nad rámec standardních příloh musí být doloženo dodržení principu znečišťovatel platí, nebo 

podklady k jeho posouzení 

• Nad rámec standardních příloh musí být doloženo čestné prohlášení k inkasnímu příkazu 

• Podpora je omezena procentní intenzitou uvedenou ve výzvě. 

• Individuální notifikační práh – 20 mil Euro 

 

 

Podpora v režimu de minimis podle Nařízení 1407/2013 

• Vhodná pro investičně méně náročné projekty  

• Podpora je omezena maximem stanoveným výzvou a zároveň dostupným limitem v souladu 

s údaji v Registru podpor malého rozsahu 

• Žadatel předloží, nad rámec standardních příloh, čestné prohlášení o podporách de minimis. 

• Vyčíslení zhodnocení pozemku není vyžadováno 

 

 

 

 

 

 


