VAŠI SPECIALISTÉ V DOTACÍCH
…PŮSOBÍME PO CELÉ REPUBLICE

DOTACE NA ZPRACOVÁNÍ KOMPOSTU
Ministerstvo životního prostředí v rámci plánované výzvy z Národního programu „Životní prostředí na podporu
investic vedoucích k rozvoji cirkulární ekonomiky v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady“
předpokládá v druhém pololetí tohoto roku otevření průběžné výzvy k příjmu žádostí o podporu na níže uvedené
aktivity. Přinášíme Vám předběžné informace o podporovaných aktivitách.
Vyhlášení výzvy: předpoklad 08/2022
Plánovaná alokace: 1,6 mld. Kč

PODPORA BUDE MÍT TŘI ČÁSTI:

A) POŘÍZENÍ VYBAVENÍ NA APLIKACI KOMPOSTU PRO ZEMĚDĚLCE*
• žadatelé zde budou zemědělci
• podpora bude poskytována dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 702/2014
(článek 14 ABER) a bude 50%
• podporováno bude na pořízení techniky potřebné pro aplikaci
kompostu na ZPF traktor, rozmetadloa
• indikátor: roční závazek množství aplikovaného kompostu (t/rok)
• bude potřeba dodat doklad o zajištění dodávek 100 % uvažovaného
množství kompostu (musí se jednat o kompost vyrobený z odpadu
v zařízení se souhlasem KÚ, kompost musí být registrován ÚKZUZ)
• maximální nákladovost bude 3 000 Kč na tunu a maximální výpočtová
hnojná dávka 6 tun na ha
B) POŘÍZENÍ VYBAVENÍ NA APLIKACI KOMPOSTU PRO
PROVOZOVATELE KOMPOSTÁREN A BPS*
• žadatelé zde budou kompostárny a BPS
• podpora bude poskytována dle podle Nařízení 1407/2013 a bude 70%
• podporováno bude na pořízení techniky potřebné pro aplikaci
kompostu na ZPF traktor, rozmetadlo
• indikátor: roční závazek množství aplikovaného kompostu (t/rok)
• doložení odbytu u zemědělce
• maximální nákladovost bude 1 000 Kč na tunu a maximální výpočtová
hnojná dávka 6 tun na ha
C) PODPORA NAVÝŠENÍ KAPACITY STÁVAJÍCÍCH KOMPOSTÁREN
ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ PRODUKCE KOMPOSTU*
• žadatelé zde budou kompostárny a BPS
• podpora bude poskytována dle podle Nařízení 1407/2013 a bude
maximálně 70%
• podpora bude podobná posledním výzvám z OPŽP, ale bez traktoru
*v okamžiku vyhlášení výzvy mohou být uveden parametry změněny
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