
Obecná kritéria přijatelnosti 

Podporovány budou projekty, které splní nad rámec níže uvedená obecná kritéria přijatelnosti Základní 
podmínky: 

• Žádost je v souladu s aktuální výzvou OPŽP a textem těchto Pravidel, 

• údaje uvedené ve formuláři žádosti jsou v souladu s relevantními doklady předkládanými 
jako přílohy k žádosti, zejména s projektovou dokumentací, a projekt lze na základě uvedených 
údajů vyhodnotit, 

• projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpado-
vého hospodářství kraje. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření příslušného krajského úřadu,  

• u projektů typu potravinových bank jsou maximální způsobilé měrné finanční náklady 
k navýšené kapacitě zařízení 200 000 Kč/t za rok. Jedná se o realizační náklady bez DPH 
vzhledem k navýšené kapacitě zařízení v Kč/t odpadu za rok, 

• v případě projektů předcházení vzniku komunálních odpadů je nutný souhlas obce, na jejímž 
katastru dochází k realizaci projektu, 

• součástí podkladů žádosti je u projektů prevence vzniku průmyslových odpadů souhlasné 
stanovisko Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR, 

• součástí podkladů je analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů (materiálů), jejichž 
vzniku se bude v rámci projektu předcházet. Analýza obsahuje všechny předepsané kapitoly 
a projekt lze na základě uvedených údajů vyhodnotit, 

• v případě podpory prevence vzniku průmyslových odpadů budou podporovány technologie, 
které zajistí snížení množství odpadů, které vznikají jako nedílná součást výroby, alespoň 
o 15 % (bude požadováno vyjádření v měrných jednotkách, a to v tunách odpadu/rok), Důraz 
bude kladen na aplikaci pokročilých nejlepších technik (BAT) s cílem dosažení nejlepších 
environmentálních parametrů. 

• součástí podkladů žádosti je u projektů prevence vzniku průmyslových odpadů doložení ročního 
hlášení o odpadech. Toto bude žadatel dokládat ročně po celou dobu udržitelnosti projektu, 

• vyhovující ekonomické vyhodnocení žadatele podle bodu C.2.1.2. 

• pro integrované projekty ITI je povinnou přílohou žádosti o podporu potvrzení Řídícího výboru 
ITI o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií. 

• vyhovující výsledky finanční analýzy u projektů, na které se vztahuje povinnost vyplnění finanční 
části modulu CBA dle kapitoly D7. Projekt musí být udržitelný, čistá současná hodnota finanční 
návratnosti investice musí být menší než nula (FNI_FNPV < 0), vnitřní výnosové procento 
finanční návratnosti investice musí být menší než 4 (FNI_IRR < 4), s výjimkou některých 
projektů, na něž se vztahují pravidla pro veřejnou podporu, u nichž toto nemusí být relevantní.  

• vyhovující výsledky ekonomické analýzy u projektů, na které se vztahuje povinnost vyplnění 
ekonomické části modulu CBA dle kapitoly D7. Ukazatel čisté současné hodnoty ekonomické 
návratnosti investice musí dosahovat kladných hodnot nebo být roven nule (ENI_ENPV >= 0). 

K datu podání žádosti musí mít žadatel vyřešen majetkoprávní vztah (na úrovni nájmu apod.) 
k nemovitostem, na/ve kterých bude projekt realizován, a to nejméně po dobu udržitelnosti projektu.  

Nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud SFŽP nepovolí jiný termín) se žadatel stane 
vlastníkem (pokud jím již není) nemovitostí, na/ve kterých bude projekt realizován, a to v případě, že 
věci, které mají být s požadovanou dotací pořízeny (popřípadě rekonstruovány, upraveny nebo jinak 
výrazně zhodnoceny), se stanou součástí budovy (stavby) nebo pozemku, ve/na kterém budou po 
ukončení projektu umístěny (např. zpevněné plochy apod.). 

Více k problematice právního vztahu k předmětu podpory je uvedeno v kapitole B.5.1. 

Svozový prostředek v rámci projektů předcházení vzniku odpadů nesmí být používán k jiným účelům 
než těm, které jsou specifikovány v rámci projektového záměru žádosti. 
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