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Projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití SLOŽEK komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území
Karlovarského kraje

realizace PILOTNÍHO projektu v roce 2014

Uvedený návrh realizace projektu pro rok 2014 vyplývá ze záměrů strategie společnosti EKO-KOM, a.s., dosavadních zkušeností a výsledků s realizací projektu v roce 2005 až 2013 a stejně tak z objektivních potřeb Karlovarského kraje v oblasti nakládání s odpady – podporou systémů nakládání s vytříděnými složkami komunálních odpadů včetně odpadů z obalů v obcích Karlovarského kraje zapojených do systému EKO-KOM, a.s.
Projekt v rámci svých stanovených cílů bude přispívat k vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který napomůže plnění cílů stanovených Plánem odpadového hospodářství České republiky, Plánem odpadového hospodářství Karlovarského kraje a rovněž jednotlivými plány odpadového hospodářství původců odpadů-obcí Karlovarského kraje a v  návaznosti na to cíle stanovené pro sdružené plnění zajišťované autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., dle zákona o obalech.
Základní cíle realizace projektu v roce 2014:
Pokračovat v podpoře obcí ve zkvalitňování infrastruktury sběru vytříděných odpadů (forma zapůjčení sběrných nádob na papír, sklo a plasty). 
Pokračovat ve vzdělávání zástupců veřejné správy, soutěži měst a obcí.
Realizovat rozbory směsných komunálních odpadů ve vymezených lokalitách Karlovarského kraje jako velmi významných podkladů a informací pro plánování aktivit odpadového hospodářství v obcích a městech kraje.
Realizovat komunikační podporu technickoorganizačních opatření, zaměřených na veřejnost ve vybraných oblastech Karlovarského kraje. 
Projekt je rozdělen na tři základní části:
Ostatní přímé aktivity na podporu třídění odpadů obalů. Především na environmentální výchovu a vzdělávání mládeže, zástupců státní správy a samosprávy.
Podpora infrastruktury sběrných nádob. 
	Technicko-organizační sdělení na podporu třídění odpadů v Karlovarském kraji.


Podpora obcí při zkvalitňování infrastruktury sběru vytříděných odpadů formou poskytnutí SBĚRNÝCH NÁDOB NA PLASTY, PAPÍR, SKLO A NÁPOJOVÝ KARTON
Poskytnutí sběrných nádob obcím a městům formou bezplatné výpůjčky. V rámci této podpory bude po obcích vyžadováno uveřejnění ve svých radničních listech, že obec získala kontejnery z tohoto projektu.
Náklady na nákup nádob:							900.000,- Kč
Přesuny sběrových nádob:							20.000,- Kč
Předpokládá se nákup min. 99 ks kontejnerů v cenách obvyklých na trhu.
Nádoby zakoupí společnost a rozmístí v obcích, které budou vybrány po dohodě řídícího výboru projektu. Nádoby zůstávají ve výlučném vlastnictví společnosti.
Termín výběru obcí a objednání nádob:					do 30.06.2014
Termín nákupu a rozmístění nádob:					do 30.11.2014
Celkový objem finančních prostředků pro aktivitu I.:			920.000,- Kč
Soutěž obcí "LIGA  ODPADŮ  2014" zaměřená na ocenění nejlepších obcí kraje ve výtěžnosti separovaných odpadů 
Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích - obec do 1 000 obyvatel včetně a obec nad 1 000 obyvatel. Vítězové soutěže - první tři obce (města) v každé kategorii - obdrží finanční odměnu: 
1. místo 60 000,- Kč
		2. místo 30 000,- Kč
		3. místo 10 000,- Kč
Všech šest obcí bude informováno o tom, že se umístily na nejvyšších místech, ale nebude jim sděleno přesné pořadí umístění. Na slavnostní vyhlášení budou pozváni zástupci prvních 5 obcí (měst) a všechny tyto obce obdrží drobné dárky za umístění ve finále soutěže. Vyhodnocení soutěže se uskuteční za účasti médií a bude se konat v závěru roku 2014. Zástupci obcí obdrží písemnou pozvánku.  
Do soutěže budou zařazeny všechny obce Karlovarského kraje zapojené do systému EKO-KOM.
Kritéria hodnocení obcí:
Výtěžnost za 2 ½ 2013 a 1 ½ 2014 (pořadí v jednotlivých komoditách).
	Dostupnost veřejné sběrné sítě.
Počet vykazovaných komodit.
	Efektivita sběrné sítě.
	Informování obyvatelstva.
Vlastní aktivity.
Celkový objem finančních prostředků pro aktivitu II.:			250 000,- Kč
							(z toho z rozpočtu kraje 250 000,-Kč)
Organizaci soutěže zajistí kraj. Pravidla soutěže budou uveřejněna na webových stránkách kraje.
Termín zpracování výsledků:						do 30.09.2014
Termín slavnostního vyhlášení výsledků:					prosinec 2014

Rozbory odpadů (směsného komunálního odpadu, papíru a plastu)
Cíl a předmět analýzy
Objektivní údaje o skladbě komunálních odpadů jsou jedním z předpokladů pro vytváření efektivních systémů nakládání s komunálními odpady. Jedná se především o systémy odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, o jejich materiálové a energetické využití. To souvisí také se základními povinnostmi obcí, jako původců komunálního odpadu, kterými jsou oddělené shromažďování odpadů utříděných podle druhů a kategorií a jejich předávání k materiálovému a jinému využití.  
Vzhledem k tomu, že obec či město je původcem té části komunálních odpadů, kterou produkují občané, respektive jednotlivé domácnosti, jsou analýzy zaměřeny na odpad z těchto domácností, tj. domovní odpad. Předmětem prováděných analýz je tedy domovní odpad (DO). Nikoliv odpad komunální v rozsahu katalogu odpadů.
Rozbory DO budou provedeny dle „metodiky SLEEKO“.
Celkový objem finančních prostředků pro aktivitu III.: 			132.000,- Kč
(z toho z rozpočtu EKO-KOM             72 000,- Kč)
(z toho z rozpočtu města Karlovy Vary 60 000,- Kč)
Termín ukončení rozborů:							do 30.11.2014
Termín zpracování výsledků:						do 30.12.2014
Školy - ekologická výchova
Pokračování programu "ŠKOLY – EKOLOGICKÁ VÝCHOVA" – podpora informovanosti žáků (ale i učitelů) škol a školských zařízení formou návštěv zařízení na svoz, dotřiďování a zpracování odpadů. Realizace společného projektu se zaměřením na osvětu třídění, recyklace a zpracování odpadů v Karlovarském kraji bude koordinována v rámci aktivit EVVO v kraji. Hlavním cílem tohoto projektu je pochopení významu třídění, recyklace a zpracování odpadů v širších souvislostech ze strany dětí a mládeže, které by měly tyto poznatky předávat ve svých rodinách ostatním členům domácnosti.
Součástí navrhované aktivity je rovněž zajištění finančních prostředků na spolufinancování dopravy škol a školských zařízení do CEVOH v Černošíně a část samotné realizace exkurzí. 
Celá tato aktivita bude financována z prostředků Karlovarského kraje (cca. 300.000,- Kč).
Celkový objem finančních prostředků pro aktivitu IV.:			300.000,- Kč
(z toho z rozpočtu kraje 300.000,- Kč)
Termín plnění:								do 30.11.2014
Ostatní aktivity Karlovarského kraje
Výtvarná soutěž školských zařízení KK.
	PR články (inzerce).
	TV + rádio besedy a rozhovory.
Venkovní akce pro děti (Kozodoj, den země, den dětí, den záchranářů)
Celkový objem finančních prostředků na aktivitu V.:				450.000,- Kč
								(z toho z rozpočtu kraje 450.000,- Kč)
Termín plnění:								do 30.11.2014

Divadlo: pohádky pro děti MŠ a ZŠ
Pokračování divadelních představení v mateřských a základních školách. Bude odehráno minimálně 20 představení.
Celkový objem finančních prostředků na aktivitu VI.:			150.000,- Kč
							(z toho z rozpočtu kraje 150.000,- Kč)
Termín plnění:								do 20.12.2014
Zajištění drobných dárků pro děti na podporu třídění odpadů
Předmětem aktivity je zajištění výroby a poskytnutí drobných dárků pro děti na podporu třídění odpadů, které budou distribuovány cílovým skupinám, především pak dětem v rámci všech akcí a aktivit realizace projektu.
Propagační materiály, jejich výrobu a dopravu zajistí společnost EKO-KOM, a.s. a Karlovarský kraj samostatně.
Celkový objem finančních prostředků na aktivitu VII.:				100 000,- Kč
								(z toho z rozpočtu kraje 50.000,- Kč)
Termín výroby a zajištění prostředků propagace:					do 30.06.2014
Duhový svět Popelničky Jáji
Interaktivní výukový program pro děti předškolního věku s praktickou ukázkou třídění odpadů „Duhový svět Popelničky Jáji“  - výukový program, kde si děti nejprve dozví o třídění odpadů, poté si vše sami formou hry vyzkouší. Do připravených malých barevných kontejnerů vkládají odpady na obrázku  a poté reálné odpadky z běžného života. V rámci soutěžení jsou odměňováni drobnými dárky s motivy třídění.
Celkový objem finančních prostředků na aktivitu VIII.:		100.000,- Kč
						(z toho z rozpočtu kraje 100.000,- Kč)
Termín plnění:								do 20.12.2014
Náklady na údržbu infostezky
Jedná se o náklady na údržbu a drobné opravy infostezky na Linhartu, která byla instalována v minulých letech ve spolupráci s Lázeňskými lesy KV. 
Objem finančních prostředků na aktivitu IX.:				5.000,- Kč
Termín plnění:								10.12.2014
Reklamní plochy v KV Aréně
Zajištění reklamních ploch v KV Aréně.
Objem finančních prostředků na aktivitu X.:				150.000,- Kč
(z toho z rozpočtu města Karlovy Vary 150.000,- Kč)
Termín plnění:								10.12.2014

„Tonda obal“ roadshow na venkovní akce
Zajištění šesti roadshow na venkovních akcích:
Bio slavnosti na Kozodoji 24.5.
Den dětí v Chebu 20. - 21.5.
Den záchranářů 14.6.
Kraslice 30.5.
Den dětí KÚ KK
Objem finančních prostředků na aktivitu XI.:			maximálně	60.000,- Kč
Termín plnění:									20.12.2014
Informování spotřebitele
Školení samosprávy a státní správy
Na základě zkušeností s realizací seminářů pro zástupce samospráv obcí a měst v Karlovarském kraji bude v této činnosti pokračováno. Cílem této aktivity je vzdělávání zástupců veřejné správy v OH především, kde je odpadové hospodářství na průměrné či podprůměrné úrovni. Dále se více a šířeji zaměřit na jednotlivá témata a oblasti odpadového hospodářství. 
	Zvýšení informovanosti zástupců státní správy a samosprávy na úrovni měst a obcí o probíhajících aktivitách či připravovaných záměrech v oblasti odpadového hospodářství v Karlovarském kraji.
	Pomoci městům a obcím konkrétními návrhy při řešení jejich současných problémů v oblasti komunálního odpadu. 
Koordinace měst a obcí u jejich osvětových a vzdělávacích aktivit v oblasti nakládání s odpady. 

Setkání se svozovými společnostmi bude zaměřeno zejména na změny ve výkaznictví pro rok 2014 a ostatní informace pro tyto subjekty. Zároveň slouží i pro zkvalitnění přípravy pro kontroly auditorů a sjednocení předkládaných dokladů při kontrolách. Toto setkání je plánováno na 3-5 hodin v odpoledních hodinách s občerstvením.
Na uspořádání vzdělávacích seminářů bude najata specializovaná firma, která má zkušenosti v této oblasti. Celkem se uskuteční 10 seminářů (setkání).
Celkový objem finančních prostředků na aktivitu:		maximálně 200.000,- Kč
Termín výběru agentury:						do 30.05.2014
Termín seminářů:							do 30.11.2014
Letáky do domácností
Letáky se budou vyrábět konkrétně pro obce a města, které budou podpořeny nádobami z tohoto projektu.
Celkem 100.000 ks letáků.
Celkový objem finančních prostředků na aktivitu :		maximálně 200.000,- Kč
Termín plnění:								do 20.12.2014

Plánovací kalendář
Grafický návrh, tisk a distribuce plánovacího kalendáře na rok 2015. Vyrobeno bude 132.000 ks a distribuován bude do všech domácností Karlovarského kraje (vložením do prosincových Krajských listů).
Společnost EKO-KOM, a.s. financuje grafický návrh a tisk. Karlovarský kraj financuje distribuci.
Objem finančních prostředků na aktivitu :			maximálně 350.000,- Kč
(z toho z rozpočtu kraje 150.000,- Kč)
Termín plnění:								20.12.2014
Tiskové zprávy
V  roce 2014 budou vycházet tiskové zprávy. (celkem 10x):
1x Výsledky systému v kraji
1x Soutěž obcí
1x Projekt
7x Nové nádoby
Objem finančních prostředků na aktivitu :			maximálně 100.000,- Kč
Termín plnění:								20.12.2014
Samolepky na kontejnery na komoditu sklo
Grafický návrh, tisk a distribuce 3.000 ks samolepek na kontejnery „Buďte ohleduplní, vhazujte od 7.00 do 21.00 hod.“
Objem finančních prostředků na aktivitu:			maximálně 30.000,- Kč
Termín plnění:								20.12.2014

Informování spotřebitele
Spotová kampaň regionální rádia
Období realizace
Lokalizace aktivity
Hlavní cílová skupina
IX/ 2014 –X/2014
Karlovarský kraj
Převážně rezidenti – veřejnost – posluchači rádií
Použitý nástroj 1


Rádio DRAGON (24 tis .posl/týden)
Rádio Blaník (12 tis. posl/týden)

Popis nástroje 1


V rámci klasické spotové kampaně propagace správného nakládání s odpady ve městě. Doplňkově sdělí informaci o ww.jaktridit.cz 
V rámci klasické spotové kampaně propagace správného nakládání s odpady ve městě. Doplňkově sdělí informaci o ww.jaktridit.cz

Rozpočet 1


75 000  Kč bez DPH 
45 000  Kč bez DPH

Celkový rozpočet: 120 000 Kč bez DPH 21 %


Spotová kampaň regionální RT – Karlovarsko (regionální televize)
Období realizace
Lokalizace aktivity
Hlavní cílová skupina
VII/ 2014 –X/2014
Karlovarský kraj
Převážně rezidenti – domácnosti
Použitý nástroj 1


RT – Karlovarsko


Popis nástroje 1


V rámci klasické spotové kampaně předpokládáme propagaci třídění ve formě odvysílání TV spotu „Recyklační svět“
Pozn.:
Na základě finanční investice pak budeme očekávat další formy redakční a jiné podpory.

Rozpočet 1


80 000  Kč bez DPH 


Celkový rozpočet: 80 000 Kč bez DPH 21 %
Objem finančních prostředků na aktivitu				maximálně 200.000,- Kč
Termín plnění:								20.12.2014
Celkový objem finančních prostředků na aktivitu XIII:		maximálně 1.080.000,- Kč
(z toho z rozpočtu kraje 150.000,- Kč)


Aktivity 2014

Karlovarský kraj
Kč s DPH
EKO-KOM
Kč bez DPH
Město Karlovy Vary
Kč bez DPH
I.
Sběrné nádoby pro obce 
Sběrné nádoby 

920.000,- 

II.
Soutěž obcí Liga odpadů 2014
Finanční ocenění vítězů dvou kategorií
250.000,-


III.
Rozbory odpadů
Informace o skladbě DO

72.000,-
60.000,-
IV.
Školy  - ekologická výchova
Vzdělávání mládeže v oblasti OH a třídění - exkurze
300.000,-
 

V.
Ostatní aktivity
Inzerce, pořady v mediích, výtvarná soutěž
450.000,-


VI
Divadlo: pohádky pro děti MŠ a ZŠ
Vzdělání v oblasti OH formou interaktivní divadelní produkcí 
150.000,-


VII.
Zajištění drobných dárků pro děti na podporu třídění
 
50.000,-
50.000,-

VIII
Duhový svět Popelničky Jáji

100.000,-


IX
Údržba a drobné opravy infostezky


5.000,-

X
Zajištění reklamních ploch v KV Aréně



150.000,-
XI.
„Tonda obal“ roadshow na venkovní akce 


60.000,-

XII
Informování spotřebitele 

150.000,-
930.000,-


Celkem

1.450.000,-
2.037.000,-
210.000,-

V případě získání finančních prostředků od dalších subjektů bude tato částka použita na předem určenou aktivitu, vždy však v souladu se zájmy tohoto projektu a po odsouhlasení řídícím výborem, který má vyhrazeno právo upravit finanční plnění pro projekty podle aktuální potřeby.

