
Svazek znojemských vinařských obcí Daníž 

Možnost získání dotace pro celý mikroregion v oblasti odpadového hospodářství 

O jakou dotaci se jedná? 

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020. Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 

Specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů SYSTÉMY SBĚRU ODPADŮ – BEZ SVOZOVÉ 

TECHNIKY ! Příjem žádostí od 2. 9. 2019 do 3. 2. 2020 ! 

Kdo může žádat? 

Podnikatelé a veřejné subjekty (kraje, obce, města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené městy a 

ostatními veřejnoprávními subjekty, obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty) 

Jaké jsou podmínky? 

• Musí dojít k navýšení kapacity původního systému, 

• Biologicky rozložitelné odpady musí být prokazatelně určeny k následnému biologickému zpracování kompostováním 

nebo fermentací 

• U projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatelná spolupráce žadatele s obcí na umístění nádob. Nádoby na 

separaci kovů musí být uzavřené a zabezpečené. 

Kolik lze získat na jeden projekt? 

• Rozpočet projektu min. 0,5 mil. Kč  

• Municipality do 5 000 obyvatel - mimo veřejnou podporu 

o výše podpory 85 %  

• Podnikatelé a municipality nad 5 000 obyvatel: 

o „De minimis“ (200 000 EUR za tři roky) výše podpory 85 % 



O co lze žádat? 

Viz. následující dotazník. V případě zájmu o daný produkt, prosím zakroužkujte „ANO“ a do kolonky „počet“ vepište počet 

produktů, o které máte zájem. Dotazník je orientační a bude na něj navazovat detailní prezentace s diskuzí na valné hromadě 

SZVO Daníž dne 26. 11. 2019 v Kuchařovicích:  

 

Obec/městys: ……………………………………………………………………… 

Fotografie produktu Popis produktu Mám zájem? Počet 

 

Nádoba modré barvy určená na sběr papíru 

- vysoká kvalita a živostnost min. 10 let 

- certifikát vysoké kvality RAL-GZ 951/1 

- možnost dodání nádob s nálepkami 

či potištěním nádoby znakem obce. 

- možnost dodání barevné alternativy: modré víko, černé tělo nádoby 

- objem: 120 l nebo 240 l 

- určena ke svozu dům od domu 

ANO/NE 

 

 

Nádoba žluté barvy určená na sběr plastu 

- nulová hluková zátěž při manipulaci díky dobržďování víka 

- vysoká kvalita a živostnost min. 10 let 

- certifikát vysoké kvality RAL-GZ 951/1 

- možnost dodání nádob s nálepkami 

či potištěním nádoby znakem obce 

- možnost dodání barevné alternativy: žluté víko, černé tělo nádoby 

- objem: 120 l nebo 240 l 

- určena ke svozu dům od domu 

ANO/NE 

 



 

Nádoba na bioodpad 

- větrací otvory ve spodní a horní části bočních stěn 

- ocelový rošt ve spodní části nádoby pro oddělení sušiny a kapalné 

frakce 

- provzdušněné víko 

- materiál odolný vůči UV záření 

- objem: 120 l 

- určena ke svozu dům od domu 

ANO/NE 

 

 Nádoba na použité kuchyňské oleje a tuky 

- dvoukolečková nádoba se zámkem a vhozem s rozetou 

- objem: 240 l 

- lze umístit do separačních hnízd či do sběrného dvora ANO/NE 

 

 

Velkoobjemový kontejner typ AVIA 

- různé velikosti např.: 3 m3, 4 m3, 6 m3, 9 m3, 12 m3 

- určen pro odvoz suti, sypkých hmot či jakýchkoliv domovních 

odpadů 

- v praxi nejpoužívanější 

- po obvodu je kontejner opatřen držáky pro uchycení plachty nebo 

sítě 

ANO/NE 

 

 



 

Velkoobjemový kontejner typ ABROLL 

-kontejnery mohou být vybaveny zadním sklopným čelem, nebo 

dvoukřídlými vraty s uzavíracím mechanismem  

- různé velikosti např.: 5,7 m3, 7 m3, 10,4 m3, 16,3 m3, 19,9 m3 

- určen pro odvoz suti, sypkých hmot či jakýchkoliv domovních 

odpadů 

- použití vhodné především pro odvoz sypkých materiálů a pevných 

odpadů 

ANO/NE 

 

 

 

Vanový kontejner otevřený 

- různé velikosti například: 5,5 m3, 7 m3, 10 m3 

- určen pro odvoz komunálního a dalšího odpadu 

-  Kontejnery lze vybavit dvěma odpruženými víky s přezkou, která 

umožňuje uzamčení. 

- lze dodat v různých modifikacích a barvách 

ANO/NE 

 

 

Zvonový kontejner na kovové obaly  

Objem 1300 l,  

barva šedá,  

spodní výsyp 

 

 

 

 

 

 

     ANO/NE 

 



Prostor pro poznámky: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Zašlete, prosím, vyplněný dotazník co nejdříve na e-mail: svazek.daniz@seznam.cz , nejpozději jej můžete předat na jednání 

valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ v úterý 26. 11. 2019 v Kuchařovicích (restaurace EMRAMUS). 

mailto:svazek.daniz@seznam.cz

