
 

1 

      

 

 Doporučení pro stanovení typu Veřejné podpory 

u SC 3.2. 

 

 

 

 

 

1) Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a 

úpravu odpadů 

 

Typový projekt: Sběrný dvůr 

Projekty nakládání s odpady, realizované veřejnou sférou a vedoucí k naplnění povinnosti obcí 

nakládat s odpadem, vyplývající ze zákona o obcích, obecně spadají mimo rámec veřejné 

podpory a mimo podporu de minimis.  

Toto platí, pokud jsou žadatelem o podporu municipality nebo jejich svazky, v případě malých 

sídel (max. do 5000 obyvatel) lze mimo veřejnou podporu financovat i projekty předkládané 

100% vlastněnými společnostmi.   

U projektů podpořených mimo rámec veřejné podpory realizovaných nebo provozovaných 

prostřednictvím 100% vlastněné společnosti musí být zajištěno, že provozovatel působí pouze 

lokálně a po dobu udržitelnosti nerozšiřuje své aktivity mimo region působnosti. 

 

Typový projekt: Systém pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) 

Projekty nakládání s odpady, realizované veřejnou sférou a vedoucí k naplnění povinnosti obcí 

nakládat s odpadem, vyplývající ze zákona o obcích, obecně spadají mimo rámec veřejné 

podpory a mimo podporu de minimis.  

Toto platí, pokud jsou žadatelem o podporu municipality nebo jejich svazky, v případě malých 

sídel (max. do 5000 obyvatel) lze mimo veřejnou podporu financovat i projekty předkládané 

100% vlastněnými společnostmi. Zároveň musí být splněno, že nedochází k vytlačení 

soukromé firmy, která v místě působila 

U projektů podpořených mimo rámec veřejné podpory realizovaných nebo provozovaných 

prostřednictvím 100% vlastněné společnosti musí být zajištěno, že provozovatel působí pouze 

lokálně a po dobu udržitelnosti nerozšiřuje své aktivity mimo region působnosti. 
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Typový projekt: Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků)  

Jedná se o službu běžně poskytovanou trhem (svozovými společnostmi), proto budou tyto 

projekty financovány výhradně v režimu veřejné podpory, bez ohledu na osobu žadatele.  

Možné typy veřejné podpory: 

 Regionální investiční podpora (článek 14 GBER) 

 Podpora de minimis podle Nařízení 1407/2013 

 

Typový projekt: Výstavba/modernizace třídících a dotřiďovacích linek  

Jedná se o ekonomickou činnost, proto budou tyto projekty financovány výhradně v režimu 

veřejné podpory, bez ohledu na osobu žadatele. 

Možné typy veřejné podpory: 

 Regionální investiční podpora (článek 14 GBER) 

 Podpora de minimis podle Nařízení 1407/2013 

 

2) Podporovaná aktivita 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické 

využití odpadů a související infrastruktury 

 

Typový projekt: Bioplynové stanice  

Jedná se o ekonomickou činnost, proto budou tyto projekty financovány výhradně v režimu 

veřejné podpory, bez ohledu na osobu žadatele. 

 

 

 

Možné typy veřejné podpory: 

 Podpora OZE (článek 41 GBER) – pro nové BPS nenapojené na CZT, s kogenerací 

nebo kde je zajištěno, že vyrobený bioplyn bude využit pro dopravu (vlastní plnička 

CNG nebo doprava na plnicí stanici) 

 Podpora CZT (článek 46 GBER) – pro nové BPS napojené na CZT 

 Podpora de minimis podle Nařízení 1407/2013 – pro rekonstrukce a modernizace 

 

Typový projekt: Výstavba/modernizace zařízení na energetické využití odpadů 

Jedná se o ekonomickou činnost, proto budou tyto projekty financovány výhradně v režimu 

veřejné podpory, bez ohledu na osobu žadatele. 

Možné typy veřejné podpory: 
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 Podpora OZE (článek 41 GBER) – pro nová zařízení, kde vstupy jsou úplně nebo 

částečně OZE (100% OZE nebo by se způsobilé výdaje stanovily poměrově podle 

vstupů po dobu udržitelnosti) 

 Podpora CZT (článek 46 GBER) – pro zařízení, která jsou přímo součástí 

vysokoúčinné soustavy CZT, podle definice v EED, tedy soustava která využívá 

odpadní teplo, KVET nebo OZE v určených poměrech. 

 Podpora de minimis podle Nařízení 1407/2013 

 

Typový projekt: Výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů 

Jedná se o ekonomickou činnost, proto budou tyto projekty financovány výhradně v režimu 

veřejné podpory, bez ohledu na osobu žadatele. 

Možné typy veřejné podpory: 

 Podpora OZE (článek 41 GBER) 

 Podpora CZT (článek 46 GBER) - pro zařízení, která jsou přímo součástí 

vysokoúčinné soustavy CZT, podle definice v EED, tedy soustava která využívá 

odpadní teplo, KVET nebo OZE v určených poměrech. 

 Podpora de minimis podle Nařízení 1407/2013 

 

Typový projekt: Výroba paliv z ostatních odpadů 

Jedná se o ekonomickou činnost, proto budou tyto projekty financovány výhradně v režimu 

veřejné podpory, bez ohledu na osobu žadatele. 

Možné typy veřejné podpory: 

 Regionální investiční podpora (článek 14 GBER) 

 Podpora de minimis podle Nařízení 1407/2013 

 

 

3) Podporovaná aktivita 3.2.4: Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s 

nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů 

 

Typový projekt: Nakládání s nebezpečnými odpady 

Jedná se o ekonomickou činnost, proto budou tyto projekty financovány výhradně v režimu 

veřejné podpory, bez ohledu na osobu žadatele 

Možné typy veřejné podpory: 

 Regionální investiční podpora (článek 14 GBER) 



 

 

  4 

 Podpora pro nakládání s odpady (článek 47 GBER) 

 Podpora CZT (článek 46 GBER) – pouze pro zařízení, která jsou přímo součástí 

vysokoúčinné soustavy CZT, podle definice v EED, tedy soustava která využívá 

odpadní teplo, KVET nebo OZE v určených poměrech. 

 Podpora de minimis podle Nařízení 1407/2013 

 Podpora v režimu závazku veřejné služby1 

 

 

                                                 

1 Platí pouze pro zdravotnická zařízení disponující smlouvou o závazku veřejné služby a to pouze v případě, že 

smlouva zahrnuje i činnosti odpovídající předmětu podpory. 


