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Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany

Základné informácie o projekte:
Názov projektu:

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci
Bystričany

Kód ITMS2014+:

310011B433

Prijímateľ:

Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

Miesto realizácie:

NUTS II Západné Slovensko, Bystričany

Poskytovatel':

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra:

Slovenská agentúra životného prostredia

Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os:

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania
vzniku odpadov

Kód výzvy:
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Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:

1/2017 -12/2017

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

12.01.2017

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov:

325 855,20 eur

Maximálna výška NFP (95%):

309 562,44 eur

Výška spolufinancovania (5%):

16 292,76 eur

Stručný popis a cieľ projektu:
Projekt je zameraný na zlepšenie situácie Obce Bystričany v oblasti separovaného zberu a
úpravy biologicky rozložiteľných odpadov. Obec má (prostredníctvom svojej rozpočtovej
organizácie) skúsenosti s prevádzkovaním kompostárne. Systém zberu a prípravy odpadov
na zhodnocovanie však potrebuje výrazné posilnenie v podobe zakúpenia techniky
umožňujúcej vytvorenie miest kde je možné odpad odovzdať, techniky umožňujúcej
manipuláciu s kontajnermi a odpadom a techniky umožňujúcej pripraviť odpad na
zhodnocovanie. Preto je predmetom projektu najmä nákup kontajnerov, traktora s
príslušenstvom (najpodstatnejší je štiepkovač a nosič kontajnerov) a nakladača. Toto umožní
výrazne zlepšiť systém zberu a prípravy biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bystričany.
Ide o samostatný projekt, nepredstavuje etapu väčšieho celku. Nadväzuje však na predošlé
aktivity Obce, medzi ktoré patrí najmä zriadenie obecnej kompostárne.
Hlavné aktivity projektu:
1. Triedený zber komunálnych odpadov: Nákup strojov a zariadenia, ktoré umožnia zvýšiť
množstvo vyseparovaného odpadu a umožnia pripraviť odpad pred jeho zhodnotením
2. Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva: Informačné aktivity sú
zamerané na ozrejmenie významu triedenia odpadov, kedze ochota jednotlivcov je výrazným
predpokladom účinnosti systému.
Podporné aktivity projektu:
Podporné aktivity projektu zahŕňajú riadenie projektu a jeho publicitu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Q

EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond

OPERAČNÝ PROGRAM
KVALUA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

www.op-kzp.sk

www.ec.europa.eu

SIjOVENSKA

agentúra
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

www.europa.eu

.'^1 NNí-’OŕWVj ST Ar/»<or

www.sazp.sk

