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Tabulka č. 1 Výše a struktura veřejné podpory 

 

3.2.1. Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 

- Typové projekty 

3.2.2. Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití 
- Typové projekty 

Žadatel /  
režim veřejné podpory (VP) 

Separace a svoz odpadů  
(včetně svozových prostředků) 

Dotřiďovací a třídící linky 
Materiálové využití odpadů  

- mimo kompostáren 

Limit VP  

(dotace + 

HGE půjčky) 

Maximální 
výše dotace 

Maximální 
výše půjčky 

Maximální 
výše HGE 

půjčky 

Limit VP  

(dotace + 

HGE půjčky) 

Maximální 
výše dotace 

Maximální 
výše půjčky 

Maximální 
výše HGE 

půjčky 

Limit VP  

(dotace + 

HGE půjčky) 

Maximální 
výše dotace 

Maximální 
výše půjčky 

Maximální 
výše HGE 

půjčky 

% CZV % CZV % CZV % CZV % CZV % CZV % CZV % CZV % CZV % CZV % CZV % CZV 

Obec čerpající podporu v režimu 
regionální investiční podpory 

podle článku 14 GBER 

25% 25% 

100 % CZV 

minus  

 % výše 
poskytnuté 
dotace při 
dodržení 
limitu VP 

Limit VP 

 minus  

% výše 
poskytnuté 

dotace 

25% 25% 

100 % CZV 

minus  

 % výše 
poskytnuté 
dotace při 
dodržení 
limitu VP 

Limit VP 

 minus  

% výše 
poskytnuté 

dotace 

25% 25% 

100 % CZV 

minus  

 % výše 
poskytnuté 
dotace při 
dodržení 
limitu VP 

Limit VP 

 minus  

% výše 
poskytnuté 

dotace 

Obec čerpající podporu v režimu 
de minimis do max. 85 % CZV 

85% 25% 85% 30% 85% 30% 

Podnik bez ohledu na velikost 

čerpající podporu v režimu 
de minimis do max. 85 % CZV 

85% 25% 85% 30% 85% 30% 

Velký podnik čerpající podporu 
v režimu regionální investiční 

podpory podle článku 14 GBER 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Střední podnik čerpající podporu 
v režimu regionální investiční 

podpory podle článku 14 GBER 

35% 25% 35% 30% 35% 30% 

Malý podnik čerpající podporu 
v režimu regionální investiční 

podpory podle článku 14 GBER 

45% 25% 45% 30% 45% 30% 

Pozn.: 

1) Procentní výše poskytnuté dotace a procentní výše poskytnuté půjčky mohou být kombinovány tak, aby žadatel dosáhl požadovaného poměru dotace a půjčky při 

dodržení pravidel VP, tzn. součet poskytnuté dotace a HGE půjčky nesmí přesáhnout limit VP. 

2) Výše uvedené údaje pro žadatele nenahrazují platnou metodiku a Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 - 2020, a proto je zároveň nutné postupovat v souladu 

s těmito dokumenty. 

3) Po dodání podkladů pro uzavření Smlouvy a vydáním RoPD na dotaci OPŽP může být při změnách např. CZV projektu aktuálně přepočten HGE půjčky s vazbou na výši dotace 

OPŽP. Fond je oprávněn snížit požadovanou výši dotace a půjčky při překročení limitu VP, tyto změny Fond projedná s žadatelem před uzavřením Smlouvy a vydáním RoPD. 


