VÝZVA
k podání žádostí o dotaci z Programu pro podporu
odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na
období 2017 až 2025
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 063/4Z/2017 ze dne 24.4.2017
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až
2025 (dále jen „Program“) ve znění změn schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 022/18Z/2019 ze dne 4.3.2019.
Ústecký kraj vyzývá žadatele vymezené v čl. 2 odst. 2) Programu k podání žádostí o
poskytnutí dotace z Programu, a to pro oblasti podpory vymezené v čl. 3 Programu:
Dotační titul č. 1: Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či
svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
Dotační titul č. 2: Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných
sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování
materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
Dotační titul č. 3: Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu
před jeho využitím.
Dotační titul č. 4: Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních
kompostáren a/nebo jejich technického vybavení.
Dotační titul č. 5: Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Dotační titul č. 6: Podpora využití obecního kompostu
Dotační titul č. 7: Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad.
Dotační titul č. 8: Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo
jeho složek.
Lhůta pro podání žádostí:

od 13.5.2019 do 15.7.2019
Předpokládané termíny schvalovacího řízení:
hodnocení úplnosti žádostí, odstranění formálních vad

do 2.8.2019

jednání výběrové komise pro hodnocení žádostí

srpen 2019

projednání návrhu na rozhodnutí poskytnutí dotace v Radě
Ústeckého kraje
projednání návrhu na rozhodnutí o poskytnutí dotace ve
Výboru pro životní prostředí ÚK
projednání návrhu na rozhodnutí o poskytnutí dotace
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje

21.8.2019
srpen 2019
9.9.2019

Ústecký kraj zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR), zejména pak dle čl. 13 GDPR.
Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě
plnění právních povinností, které se na kraj vztahují a dále na základě plnění úkolů ve
veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je kraj pověřen.
Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi
krajem a žadatelem o dotaci.
Více na https://www.kr-ustecky.cz/gdpr/ds-100425/p1=244164.

