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1. PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Podporované aktivity:
Nákup domácích kompostérů pro občany a štěpkovače přiměřeného výkonu pro BRKO rostlinného původu
štěpkovač nemůže být hlavním předmětem projektu, ale pouze dodatkovým zařízením
náklady na pořízení štěpkovače nesmí přesáhnout 100 % ostatních přímých realizačních nákladů
Vybudování / rozšíření sběrné sítě kontejnerů textilního a oděvního odpadu pro:
použité oblečení (např. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot)
použité textilní výrobky (např. deky, závěsy, povlečení)
hračky a knihy
Budování center pro opětovné použití výrobků nebo systému opětovného použití výrobků

Výše dotace: 85 %
Minimální způsobilé výdaje: 500 tis. Kč / projekt
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2. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Podporované aktivity:
Sběrné dvory
nové výstavby i modernizace stávajících sběrných dvorů (modernizace pouze za předpokladu navýšení stávající kapacity)
pořízení nových technologií (např. lis, štěpkovač, drtič, nakladač či manipulátor)
Separace a svoz odpadů (komunálního / biologicky rozložitelného)
projekty bez svozových prostředků (např. sada kontejnerů a štěpkovač) – pozn.: dotace činí 85 %
projekty včetně svozových prostředků (např. auto + sada kontejnerů a štěpkovač) – pozn.: dotace pouze 25 %
Výstavba / modernizace třídících a dotřiďovacích linek

Výše dotace: 85 %
Minimální způsobilé výdaje: 500 tis. Kč / projekt
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3. ENERGETICKÉ ÚSPORY

Podporované aktivity:
Instalace rekuperačních jednotek – větrání do škol, školek, radnic, kulturních domů apod.
Výměna starých plynových kotlů za nové kondenzační kotle na zemní plyn
Výměna starých zdrojů tepla (obecně) za kotle na biomasu, tepelná čerpadla, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a plynu využívající OZE nebo
zemní plyn
Instalace solárních termických kolektorů
Instalace fotovoltaických systémů
Zateplení veřejných budov (obvodový plášť, střecha i s výměnou střešní krytiny, výměna oken a dveří)
Výměna osvětlení např. ve školách, školkách – stará světla za nové LED osvětlení

Výše dotace: 35 - 50 % v závislosti na dosažených úsporách
Speciálně na rekuperaci (větrání) dotace 70 %
O dotaci můžete žádat i v případě, že je budova částečně či zcela pronajímána a komerčně využívána (např. radnice + hostinec v jednom
objektu).
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4. VODNÍ PLOCHY A ZELEŇ

Podporované aktivity:
VODNÍ PLOCHY
Zakládání a obnova rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů a tůní
Vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží
Výstavba suchých nádrží (poldrů) a retenčních nádrží
Výstavba, rekonstrukce či obnova retenčních nádrží, hrazení bystřin na pozemcích PUPFL
Obnova říčních koryt včetně vhodných břehových porostů
ZELEŇ
Zakládání a obnova zeleně v intravilánu i extravilánu obce
Zakládání a obnova prvků ÚSES (založení biocenter, biokoridorů nebo jejich částí)
Liniové a skupinové výsadby (stromořadí, větrolamy, remízy)
Založení či obnova krajinných prvků
Zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků
Protierozní opatření (travní pásy, průlehy, terasy, svodné příkopy)

Výše dotace: 60 - 100 %
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5. MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Podporované aktivity:
Obnova (oprava / rekonstrukce) místních komunikací:
konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy vč. zastávkových pruhů linkové dopravy
místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy)
napojení obnovované místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci (jsou-li v majetku obce)
opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, galérie, tarasy, násypy a svahy, dělící pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky
kanalizace včetně úprav k odvádění vody slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z komunikace

Výše dotace: 50 %
Maximální hodnota požadované dotace: 1 mil. Kč
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6. OBČANSKÁ VYBAVENOST

Podporované aktivity:
Projekty, na jejichž výběru / přípravě / realizaci se bude podílet generace dětí a mládeže:
Rekonstrukce, modernizace nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelové hřiště a sportoviště), které slouží pro hodiny tělesné výchovy
Rekonstrukce nebo modernizace školních tělocvičen
školním hřištěm, tělocvičnou je chápána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu
Rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky)
Úprava veřejného prostranství
Vytvoření nebo obnova místa pasivního odpočinku (např. lavičky, odpadkové koše, zastřešení, stojany na kola včetně úpravy doprovodné zeleně)
Obnova a zřizování veřejné zeleně

Výše dotace: 70 %
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7. KULTURNÍ A VENKOVSKÉ PRVKY

Podporované aktivity:
Údržba a obnova stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí
Hřbitovy a hřbitovní zdi
údržba a obnova objektů nacházející se uvnitř hřbitova, vč. márnic a jiných typů objektů (vyjma hrobů, hrobek) a hlavní komunikace vedoucí od
vstupní brány
mezi nezpůsobilé výdaje spadá výstavba nových objektů, např. rozptylových louček, kolumbária, osvětlení hřbitova aj.
Obnova a údržba kostelů
lze zařadit také údržbu a obnovu pěších komunikací nebo schodů, které bezprostředně navazují na objekt kostela v délce do styku s jinou navazující
komunikací nebo chodníkem
Údržba a obnova sakrálních staveb (kaple, kapličky, křížová cesta, boží muka, kříže aj.)
lze opravovat i zvony, zvonové stolice a stávající elektropohony za předpokladu, že jsou tyto opravy prováděny současně s pracemi stavebního
charakteru na sakrální stavbě, které tvoří převážnou část projektu
samostatné opravy zvonů, zvonových stolic a elektropohonů jsou nezpůsobilé

Výše dotace: 70 %

8. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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8. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Podporované aktivity:
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení:
nákup osvětlovacích těles (měněná i doplňovaná)
optimalizace řídícího systému VO, pokud jsou současně měněna i svítidla
rekonstrukce RVO vč. elektrovýzbroje bez stavebních přípomocí
výměna kabeláže ve sloupech (od svorkovnice k svítidlu)

Výše dotace: 50 %
Maximální hodnota požadované dotace: 2 mil. Kč
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9. LESNICKÁ TECHNIKA

Podporované aktivity:
Pořízení konkrétní techniky je podmíněno minimální výměrou obhospodařovaných lesních pozemků:
Min. výměra 3 ha lesa: malotraktor do 38 kW, vyvážecí vlek do 6t, naviják, nakladač, štěpkovač, štípací stroj
Min. výměra 50 ha lesa: malotraktor nad 38 kW, vyvážecí vlek do 10t
Min. výměra 100 ha lesa: univerzální kolový traktor (výkon 50 – 100 kW)
Min. výměra 250 ha lesa: univerzální kolový traktor (výkon 100 – 150 kW)

Tento výčet strojů není úplný – zažádejte si o kompletní seznam veškerých strojů a zařízení, které lze z dotačního titulu pořídit.

Výše dotace: 50 %
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10. OPLOCENKY

Podporované aktivity:
Pořízení a instalace dřevěných i drátěných oplocenek melioračních a zpevňujících dřevin (MZD)
Součástí projektu mohou být zařízení umožňující vstup do oplocenky

Výše dotace: 100 %
Maximální limity na km oplocení (pořízení + instalace):
dřevěné oplocení: 120 tis. Kč / km
drátěné oplocení: 85 tis. Kč / km
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11. NABÍDKA SLUŽEB
Zaujal Vás některý dotační titul? Chcete se zeptat na podrobnosti? Neváhejte se na nás obrátit.
Pomůžeme Vám s přípravou projektu, jeho optimalizací pro účely dotace a následně Vás provedeme celým procesem získání dotace.

Něco málo o nás:
Úspěšně jsme získali dotace již na více než 600 projektů
Zorganizovali jsme přes 400 veřejných zakázek
Máme více než 11 let zkušeností
Více na www.alnio.cz

Cenovou nabídku Vám vypracujeme obratem v návaznosti na Váš konkrétní záměr.
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12. Dotazy a konzultace
Kontaktní osoba pro dotační titul:
1. Předcházení vzniku komunálních odpadů
2. Nakládání s odpady
3. Energetické úspory
5. Místní komunikace

Ing. Lucie Hyráková
Tel.: +420 734 793 486 | lucie.hyrakova@alnio.cz

6. Občanská vybavenost
7. Kulturní a venkovské prvky
8. Veřejné osvětlení

Kontaktní osoba pro dotační titul:
4. Vodní plochy a zeleň
9. Lesnická technika

Ing. Jiří Chalupa
Tel.: +420 733 551 844 | jiri.chalupa@alnio.cz

10. Oplocenky
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