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ZÍSKAJTE FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z OP KŽP NA
INFORMAČNÉ AKTIVITY ZAMERANÉ NA
PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV A
ZVÝŠENIE MIERY TRIEDENIA
28. VÝZVA JE UŽ SPUSTENÁ
Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP: 95%
Výška spolufinancovania: 5%
Celkovo vyčlenené finančné prostriedky: 5 000 000 €
(z toho 1 000 000 € na informačné aktivity)

Min. výška príspevku na projekt: 30 000 €
Max. výška príspevku na projekt: 200 000 €
Typ výzvy: otvorená, 1. kolo žiadostí sa uzatvára
15.1.2018 (2. kolo sa uzatvára 15. apríla 2018)

Výzva je zameraná na podporu informačných aktivít, ktoré nadväzujú na aktivity OPKŽP a jeho
špecifické ciele. Jeden z nich je 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Informačné
aktivity, ktoré súvisia s týmto špecifickým cieľom sú oprávneným nákladom na financovanie v rámci
tejto výzvy.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU? *
Subjekty územnej samosprávy: vyššie územné́ celky a obce a nimi zriadené rozpočtové́ a príspevkové́ organizácie.

OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT *
Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu
triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov.
Príklady podporovaných nástrojov informačného charakteru:
- informačné semináre, workshopy, konferencie,
- interaktívne výstavy s prednáškami,
- informačné dni na verejných priestranstvách, v rámci konferencií a pod.,
- mediálne kampane v TV, na internete,
- informačné stretnutia realizované priamo v teréne s užívateľmi a vlastníkmi pozemkov, ich zástupcami, sieťami,
- informačné aktivity na školách,
- praktická environmentálna výchova,
- zážitkové aktivity environmentálnej výchovy,
- inšpiratívne a zážitkové programy priamo v prírodnom prostredí,
- exkurzie, súťaže, študijné cesty, roadshow,
- tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových materiálov a iných prezentačných materiálov,
- tvorba audiovizuálnych dokumentov.

* Mimo iných oprávnených žiadateľov a aktivít zahrnutých vo výzve.
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Dali ste si za cieľ dosiahnuť zvyšovanie miery triedenia odpadu vo Vašej samospráve? Ako
ale motivovať občanov, aby viac triedili?

RIEŠENÍM JE ELVIS
INOVATÍVNE RIEŠENIE NA PODPORU TRIEDENÉHO
ZBERU ODPADOV A ZHODNOCOVANIA ODPADOV

ELEKTRONICKÝ EVIDENČNÝ SYSTÉM ODPADOV NA ÚROVNI DOMÁCNOSTÍ, ktorého cieľom
je motivovať pôvodcov odpadov, aby ZMENILI zaužívané praktiky nakladania s KO v prospech
predchádzania jeho vzniku. A teda ZNÍŽIŤ MIERU SKLÁDKOVANÉHO ODPADU a ZVÝŠIŤ
MIERU TRIEDENIA.

SYSTÉM MÁ:
EVIDENČNÝ MODUL POZNÁME PRESNÉ ČÍSLA: reálny objem vyprodukovaného
odpadu v obci ZKO + vytriedené zložky – papier, plasty a iné.

MOTIVAČNÝ MODUL VIEM KTO A KOĽKO: Aká je: miera triedenia v
domácnostiach, zapojenosť domácností do zberu vybraných zložiek odpadu.

ŠTATISTICKÝ MODUL MÁME NÁSTROJ NA PODPORU triedeného zberu: viac
vytriedených surovín, menej ZKO. Samospráva môže MONITOROVAŤ aktivitu
obyvateľov na predchádzaní vzniku KO (napr. domáce kompostovanie, zapájanie sa
do charitatívnych zberov/búrz) čistotu vytriedených zložiek odpadov.

Pomôže ELVIS zlepšiť odpadové hospodárstvo aj u vás?
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