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Shrnutí ročníků 2019 a 2021

Celkem 198 14,3 78 6 

2

Rok Alokace 

v mil. 

Kč

Počet 

žádostí

Požadova

ná dotace 

v mil. Kč

Počet 

podpořených 

žádostí

Rozdělená 

dotace 

v mil. Kč

2019 2,00 43 2,87 31 2,02

2020 2,00 69 5,31 23 1,97

2021 2,00 86 6,12 24 2,00
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Shrnutí ročníků 2019 a 2021

Nejčastěji podporované aktivity

• Zpevnění ploch pod nádoby

• Kompostéry

• Opětovně použitelné kelímky

• Sady tašek do domácností pro občany 

• Vzdělávání dětské i dospělé populace

Nově vyšší zájem i o:

• Lavičky, plotovky z recyklovaného plastu

• Odpadové koše/stojany na pytle na směsný i tříděný odpad mimo 

sběrná místa např. u dětských hřišť, při akcích, aj.



Fond Vysočiny spolufinancování projektů obcí

GP ODPADY 2020 - 2021
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Podprogram A/ stávající podporované aktivity (3,5 mil Kč)

• pořízení dlouhodobého a drobného hmotného majetku 

• nákup služeb (oplocení, zastřešení, zpevnění ploch pod sběrné 

nádoby, doprava pořízeného majetku a materiálů) 

• ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce na zpevnění a 

úpravu ploch)

• nákup materiálu 

• školící a vzdělávací služby, doprava na vzdělávací akce 

Podprogram B/ dokumentace (0,5 mil. Kč)

• modernizaci, intenzifikaci stávajících třídicích linek a sběrných dvorů

• budování nových třídicích linek a sběrných dvorů
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Společné pro oba podprogramy

 Rozpětí dotace 20 000 – 100 000 Kč

 Spoluúčast žadatele 50%

 Obce, svazky obcí založené dle z. č. 128/2000 Sb., o obcích 

a jimi 100% vlastněné zřizované/založené organizace v odp. 

hospodářství

 Vyhlášení II. 2022 a sběr žádostí III - IV. 2022

 Uznatelnost nákladů - po skončení příjmu žádostí



e- Infomateriál  příklady dobré praxe
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Téma: předcházení vzniku odpadu, opětovné použití a 

využívání výrobků s obsahem recyklovaných materiálů

Oblasti: elektro, baterie, recyklované stavební odpady v 

zakázkách veřejné správy, recyklace starých pneumatik, 

nakládání s textilem

Projekty: Nový život starým knihám, Čistá Vysočina, Od 

pravěku po raketu, Zodpovědná domácnost, Vysočinou za 

skleněnkou

Tipy a doporučení



Příklady dobré praxe

Recyklujte s hasiči

SDH se mohou kdykoliv zapojit přes 

www.recyklujteshasici.cz . Kraj Vysočina nad rámec republikové aktivity oceňuje 

finančními dary 5 sborů s nejvyšším množstvím sesbíraného elektra 
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http://www.recyklujteshasici.cz/
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Baterkománie Sociálně – environmentální projekt - Za každý 

kilogram baterií sebraný prostřednictvím boxů na zapojených úřadech a také 

odevzdaných ve sběrných dvorech nebo školách v kraji věnoval Kraj 

Vysočina i společnost Ecobat 5,- Kč/kg na podporu projektu vybraného 

vítězným úřadem na 1 – 3 místě. 

Odlož mobil v knihovně

Všechny zapojené knihovny obdržely 

2 ks publikace Vysočina příroda a krajina 

mapující chráněné lokality a předměty 

ochrany v kraji. Vítězové v srpnu získají 

finanční dar na dovybavení knihovny 

nebo na uspořádání vzdělávací akce. 
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Recyklované stavební odpady v zakázkách veřejné správy
Betonový recyklát cyklostezka Havlíčkův Brod

Asfaltový recyklát, zpevněná krajnice krajské 

komunikace

Směsný recyklát 

Stříbrné Terasy 

Jihlava



Littering   a Čistá Vysočina

Prevence vzniku 

→ řidiči kamiónů

a dodávek

p
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Příklady dobré praxe - tipy

Nový život starým knihám

Od pravěku po raketu
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Příklady dobré praxe - tipy

Vysočinou za 

skleněnkou

• poznávací hra s odměnou 

vyrobenou z recykl materiálu

Letní dovádění s Vysočinou
bez jednorázových kelímků a 

s výukovým programem Ekokomu a

Elektrowinu
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Důležité  webové stránky

Krajský portál Odpady Vysočiny

https://www.kr-

vysocina.cz/odpady_vysociny.asp?p1=50823

Stránky projektu ISNOV:    www.isnov.cz

(budou aktualizovány 30.6.2021)

Fond Vysočiny

https://www.fondvysociny.cz/dotace
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https://www.kr-vysocina.cz/odpady_vysociny.asp?p1=50823
http://www.isnov.cz/
https://www.fondvysociny.cz/dotace


Krajský portál Odpady Vysočiny
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Kontakty

Kontakt na zástupce odboru životního prostředí KrÚ

Ing. Eva Horná, vedoucí odboru, 

horna.e@kr-vysocina.cz, tel 564 602 512

Ing. Eva Navrátilová, navratilova.e@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 522

Kontakty na regionální manažery kolektivních systémů  

Jana Úšelová, EKO-KOM, tel. 602 432 983, jana.uselova@ekokom.cz

Pavel Peroutka, DiS, ASEKOL, tel.: 725 761 923,  

pavel.peroutka@odpadyjih.cz

Hana Soudková, ELEKTROWIN tel.: 604 160 198,  

hana.soudkova@elektrowin.cz

Kateřina Vránková, ECOBAT, tel.: 605 074 261 

katerina.vrankova@ecobat.cz
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