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 1. PØEDCHÁZENÍ VZNIKU KOMUNÁLNÍCH ODPADÙ 
 

Podporované aktivity:  

 Nákup domácích kompostérù pro obèany a �tìpkovaèe pøimìøeného výkonu pro BRKO rostlinného pùvodu 

 �tìpkovaè nemù�e být hlavním pøedmìtem projektu, ale pouze dodatkovým zaøízením 

 náklady na poøízení �tìpkovaèe nesmí pøesáhnout 100 % ostatních pøímých realizaèních nákladù 

 Vybudování / roz�íøení sbìrné sítì kontejnerù textilního a odìvního odpadu pro: 

 pou�ité obleèení (napø. kabáty, kusy spodního a vrchního obleèení, páry bot) 

 pou�ité textilní výrobky (napø. deky, závìsy, povleèení) 

 hraèky a knihy 

 Budování center pro opìtovné pou�ití výrobkù nebo systému opìtovného pou�ití výrobkù 

Vý�e dotace: 85 % 

 Minimální zpùsobilé výdaje: 500 tis. Kè / projekt 
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 2. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 

 

Podporované aktivity: 

 Sbìrné dvory 

 nové výstavby i modernizace stávajících sbìrných dvorù (modernizace pouze za pøedpokladu navý�ení stávající kapacity) 

 poøízení nových technologií (napø. lis, �tìpkovaè, drtiè, nakladaè èi manipulátor) 

 Separace a svoz odpadù (komunálního / biologicky rozlo�itelného) 

 projekty bez svozových prostøedkù (napø. sada kontejnerù a �tìpkovaè) � pozn.: dotace èiní 85 % 

 projekty vèetnì svozových prostøedkù (napø. auto + sada kontejnerù a �tìpkovaè) � pozn.: dotace pouze 25 %  

 Výstavba / modernizace tøídících a dotøiïovacích linek  

Vý�e dotace: 85 % 

 Minimální zpùsobilé výdaje: 500 tis. Kè / projekt 
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 3. ENERGETICKÉ ÚSPORY 
 

 

Podporované aktivity: 

 Instalace rekuperaèních jednotek � vìtrání do �kol, �kolek, radnic, kulturních domù apod. 

 Výmìna starých plynových kotlù za nové kondenzaèní kotle na zemní plyn 

 Výmìna starých zdrojù tepla (obecnì) za kotle na biomasu, tepelná èerpadla, zaøízení pro kombinovanou výrobu elektøiny a plynu vyu�ívající OZE nebo 
zemní plyn  

 Instalace solárních termických kolektorù 

 Instalace fotovoltaických systémù 

 Zateplení veøejných budov (obvodový plá��, støecha i s výmìnou støe�ní krytiny, výmìna oken a dveøí) 

 Výmìna osvìtlení napø. ve �kolách, �kolkách � stará svìtla za nové LED osvìtlení 

Vý�e dotace: 35 - 50 % v závislosti na dosa�ených úsporách 

Speciálnì na rekuperaci (vìtrání) dotace 70 % 

O dotaci mù�ete �ádat i v pøípadì, �e je budova èásteènì èi zcela pronajímána a komerènì vyu�ívána (napø. radnice + hostinec v jednom 

objektu). 
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 4. VODNÍ PLOCHY A ZELEÒ 
 

 

Podporované aktivity: 
VODNÍ PLOCHY 

 Zakládání a obnova rybníkù, malých vodních nádr�í, mokøadù a tùní 

 Vybudování nebo rekonstrukce bezpeènostních pøelivù vodních nádr�í 

 Výstavba suchých nádr�í (poldrù) a retenèních nádr�í 

 Výstavba, rekonstrukce èi obnova retenèních nádr�í, hrazení bystøin na pozemcích PUPFL 

 Obnova øíèních koryt vèetnì vhodných bøehových porostù 

 
ZELEÒ 

 Zakládání a obnova zelenì v intravilánu i extravilánu obce 

 Zakládání a obnova prvkù ÚSES (zalo�ení biocenter, biokoridorù nebo jejich èástí) 

 Liniové a skupinové výsadby (stromoøadí, vìtrolamy, remízy) 

 Zalo�ení èi obnova krajinných prvkù 

 Zásahy posilující ekologicko-stabilizaèní funkce významných krajinných prvkù 

 Protierozní opatøení (travní pásy, prùlehy, terasy, svodné pøíkopy) 

 

Vý�e dotace: 60 - 100 % 
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 5. VYU�ITÍ DE��OVÉ VODY V OBCÍCH 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporované aktivity (pøíklady):  

 Akumulace srá�kové vody pro zálivku veøejné zelenì 

 Výstavba a oprava nádr�í za úèelem zachycení srá�kové vody 

 Výmìna nepropustných povrchù za propustné � pozn.: dotace pouze 50 % 

Vý�e dotace: 85 % 

 Minimální zpùsobilé výdaje: 200 tis. Kè / projekt 
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 6. MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
 

 

Podporované aktivity:  

 Obnova (oprava / rekonstrukce) místních komunikací: 

 konstrukèní vrstvy vozovek a krajnic, odpoèívky, pøidru�ené a pøídatné pruhy, parkovací zálivy vè. zastávkových pruhù linkové dopravy 

 místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy) 

 napojení obnovované místní komunikace na pøíslu�nou pozemní komunikaci (jsou-li v majetku obce) 

 opìrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, galérie, tarasy, násypy a svahy, dìlící pásy, pøíkopy a ostatní povrchová odvodòovací zaøízení, propustky 

 kanalizace vèetnì úprav k odvádìní vody slou�í-li výluènì k odvádìní povrchových vod z komunikace 

Vý�e dotace: 70 % 

 Maximální hodnota po�adované dotace: 5 mil. Kè 
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 7. OBÈANSKÁ VYBAVENOST 
 

 

Podporované aktivity: 

Projekty, na jejich� výbìru / pøípravì / realizaci se bude podílet generace dìtí a mláde�e: 

 Rekonstrukce, modernizace nebo vybudování �kolních høi�� (multifunkèní a víceúèelové høi�tì a sportovi�tì), které slou�í pro hodiny tìlesné výchovy 

 Rekonstrukce nebo modernizace �kolních tìlocvièen  

 �kolním høi�tìm, tìlocviènou je chápána stavba (zaøízení), která je vyu�ívána k tomuto úèelu a je souèástí �kolního areálu 

 Rekonstrukce nebo vybudování zaøízení pro volnoèasové aktivity (høi�tì, cyklostezky, bruslaøské dráhy, nauèné stezky) 

 Úprava veøejného prostranství 

 Vytvoøení nebo obnova místa pasivního odpoèinku (napø. lavièky, odpadkové ko�e, zastøe�ení, stojany na kola vèetnì úpravy doprovodné zelenì) 

 Obnova a zøizování veøejné zelenì 

Vý�e dotace: 70 % 
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 8. KULTURNÍ A VENKOVSKÉ PRVKY 
 

 

Podporované aktivity:  

Údr�ba a obnova stávajících památných staveb a objektù kulturnì-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí 

 Høbitovy a høbitovní zdi 

 údr�ba a obnova objektù nacházející se uvnitø høbitova, vè. márnic a jiných typù objektù (vyjma hrobù, hrobek) a hlavní komunikace vedoucí od 
vstupní brány 

 mezi nezpùsobilé výdaje spadá výstavba nových objektù, napø. rozptylových louèek, kolumbária, osvìtlení høbitova aj. 

 Obnova a údr�ba kostelù 

 lze zaøadit také údr�bu a obnovu pì�ích komunikací nebo schodù, které bezprostøednì navazují na objekt kostela v délce do styku s jinou navazující 
komunikací nebo chodníkem 

 Údr�ba a obnova sakrálních staveb (kaple, kaplièky, køí�ová cesta, bo�í muka, køí�e aj.) 

 lze opravovat i zvony, zvonové stolice a stávající elektropohony za pøedpokladu, �e jsou tyto opravy provádìny souèasnì s pracemi stavebního 
charakteru na sakrální stavbì, které tvoøí pøevá�nou èást projektu 

 samostatné opravy zvonù, zvonových stolic a elektropohonù jsou nezpùsobilé 

Vý�e dotace: 70 % 
 

 8. VEØEJNÉ OSVÌTLENÍ 
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 9. VEØEJNÉ OSVÌTLENÍ 

 

Podporované aktivity: 

 Sní�ení energetické nároènosti veøejného osvìtlení: 

 nákup osvìtlovacích tìles (mìnìná i doplòovaná)  

 optimalizace øídícího systému VO, pokud jsou souèasnì mìnìna i svítidla 

 rekonstrukce RVO vè. elektrovýzbroje bez stavebních pøípomocí 

 výmìna kabelá�e ve sloupech (od svorkovnice k svítidlu) 

Vý�e dotace: 50 % 

 Maximální hodnota po�adované dotace: 2 mil. Kè 
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 10. LESNICKÁ TECHNIKA 
 

 

Podporované aktivity: 

Poøízení konkrétní techniky je podmínìno minimální výmìrou obhospodaøovaných lesních pozemkù: 

 Min. výmìra 3 ha lesa: malotraktor do 38 kW, vyvá�ecí vlek do 6t, naviják, nakladaè, �tìpkovaè, �típací stroj 

 Min. výmìra 50 ha lesa: malotraktor nad 38 kW, vyvá�ecí vlek do 10t 

 Min. výmìra 100 ha lesa: univerzální kolový traktor (výkon 50 � 100 kW) 

 Min. výmìra 250 ha lesa: univerzální kolový traktor (výkon 100 � 150 kW) 

 

Tento výèet strojù není úplný � za�ádejte si o kompletní seznam ve�kerých strojù a zaøízení, které lze z dotaèního titulu poøídit. 

Vý�e dotace: 50 % 
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 11. OPLOCENKY 
 

 

Podporované aktivity: 

 Poøízení a instalace døevìných i drátìných oplocenek melioraèních a zpevòujících døevin (MZD) 

 Souèástí projektu mohou být zaøízení umo�òující vstup do oplocenky 

Vý�e dotace: 100 % 

 Maximální limity na km oplocení (poøízení + instalace): 

 døevìné oplocení: 120 tis. Kè / km 

 drátìné oplocení: 85 tis. Kè / km  
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 12. NABÍDKA SLU�EB 

Zaujal Vás nìkterý dotaèní titul? Chcete se zeptat na podrobnosti? Neváhejte se na nás obrátit. 

Pomù�eme Vám s pøípravou projektu, jeho optimalizací pro úèely dotace a následnì Vás provedeme celým procesem získání dotace. 

Nìco málo o nás: 

 Úspì�nì jsme získali dotace ji� na více ne� 600 projektù 

 Zorganizovali jsme pøes 400 veøejných zakázek 

 Máme více ne� 11 let zku�eností 
 Více na www.alnio.cz 

Cenovou nabídku Vám vypracujeme obratem v návaznosti na Vá� konkrétní zámìr. 
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 13. Dotazy a konzultace 
 

 

Kontaktní osoba pro dotaèní titul: 

1. Pøedcházení vzniku komunálních odpadù 

 Ing. Lucie Hyráková 

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

2. Nakládání s odpady 

3. Energetické úspory 

6. Místní komunikace 

7. Obèanská vybavenost 

8. Kulturní a venkovské prvky 

9. Veøejné osvìtlení 

  

  

Kontaktní osoba pro dotaèní titul: 

 Ing. Jiøí Chalupa 

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

4. Vodní plochy a zeleò 

5. Vyu�ití de��ové vody v obcích 

10. Lesnická technika 

11. Oplocenky 

 


