
Prostředků k dispozici

7 100 000 000 Kč
Výše podpory

až 95 %

SPECIFICKÝ CÍL 1.5

Oběhové hospodářství
Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 
využívající zdroje

PŘÍNOSY PODPORY

 předcházení vzniku odpadů a snižování jejich měrné 
produkce

 minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví 
a životní prostředí při vzniku odpadů a nakládání 
s nimi

 posílení procesu využití odpadů jako náhrady 
primárních zdrojů energie

 navýšení kapacit zařízení pro energetické 
a materiálové využití odpadů

 zvýšení kvality třídění a zlepšení využitelnosti 
vytříděných odpadů

 omezení plýtvání s potravinami skrze rozšíření 
stávající infrastruktury potravinových bank

 prodloužení životnosti výrobků

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI

 Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí
 Městské části hl. města Prahy
 Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 Organizační složky státu
 Veřejnoprávní instituce
 Veřejné výzkumné instituce
 Vysoké školy, školy a školská zařízení
 Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné 

společnosti
 Církve a náboženské společnosti
 Státní podniky
 Obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % 

veřejným subjektem
 Obchodní společnosti a družstva
 Zájmová sdružení právnických osob
 Společenství vlastníků jednotek
 Fyzické osoby podnikající

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027



ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY Z OPŽP 2014–2020

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 Pořízení kompostérů pro předcházení vzniku 
komunálních odpadů 

 Realizace projektů komunitního kompostování 
v bytových domech či komunitních zahradách

 Budování RE-USE center pro opětovné použití 
výrobků včetně aktivit týkajících se oprav 
a prodlužování životnosti výrobků

 Budování infrastruktury potravinových bank
 Vybudování a rozšíření infrastruktury pro 

předcházení vzniku odpadů z jednorázového nádobí 
a jednorázových obalů podporou pořízení opakovaně 
použitelného nádobí a obalů

 Výstavba a modernizace sběrných dvorů
 Pořízení třídících a dotřiďovacích systémů pro 

separaci ostatních odpadů
 Budování zařízení pro úpravu a zpracování 

čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod

PODPORA Z OPŽP 2021–2027 JE ROZDĚLENA DO CELKEM ŠESTI SPECIFICKÝCH CÍLŮ

Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim

Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Posilování ochrany přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury; snižování všech 
forem znečištění

Energie

Zdroje

Klima

Voda

Odpady

Příroda

Rozšíření sběrného dvora v Litomyšli
Kraj: Pardubický / Příjemce podpory: Město Litomyšl
Výše dotace z EU: 20 258 243 Kč

Posílení infrastruktury potravinové banky
Kraj: Ústecký / Příjemce: Potravinová banka Džbánsko
Výše dotace z EU: 952 428 Kč

Kapacita sběrného dvora se navýšila téměř na dvojnásobek. 
Nový areál se rovněž dočkal kvalitní rozměrné váhy 
k ulehčení příjmu a evidence odpadu.

Poskytnutá finanční podpora umožnila nákup svozové  
a manipulační techniky a také pořízení vybavení skladu.

www.opzp.cz

 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové 
využití odpadů

 Výstavba a modernizace zařízení pro energetické 
využití odpadů včetně realizace bioplynových stanic

 Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a pro 
svoz gastroodpadů 

 Budování a modernizace zařízení pro chemickou 
recyklaci odpadů

 Budování a modernizace zařízení pro sběr 
a nakládání s nebezpečnými odpady

Jednotlivé aktivity lze kombinovat a spojovat do jednoho 
komplexního projektu, např. je možné zkombinovat 
projekt komunitního kompostování s projektem  
RE-USE centra pro opětovné použití výrobků nebo 
spojit pořízení technologií pro třídění a dotřiďování  
již přetříděných složek odpadu s projektem následného 
materiálového či energetického využití odpadů.


