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Dodatek č. 3
Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci


Smluvní strany

Karlovarský kraj
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168 (Karlovarský kraj je plátcem DPH)
se sídlem: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
zastoupený: PaeDr. Josefem Novotným – hejtmanem kraje
pracovníci pověření jednáním ve věcech technických:
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
bankovní spojení: 78-2441490227/0100
      (dále jen „kraj“) 

a

ASEKOL s.r.o.
IČ: 27373231, 
DIČ: CZ27373231
se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 109190,
zastoupená. Ing. Miloslavem Kuželou, Ph.D., ředitelem
      bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, č. účtu: 000035-2149920277/0100 
      (dále jen „ASEKOL“) 




uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento 


Dodatek č.3
k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci 
na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ 
( dále jen „Dodatek“ ) uzavřené dne 16.12.2009.



I.
Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3 je úprava práv a povinností smluvních stran při vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ v Karlovarském kraji pro rok 2014. Rozsah plnění projektu je podrobně specifikován v Příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. ASEKOL se zavazuje v roce 2014 v Karlovarském kraji zajistit materiálovou podporu a podporu environmentálního vzdělávání a osvěty.
 

3. Karlovarský kraj se zavazuje zajistit součinnost při plnění povinností dle čl I. uzavřené Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“.



II. 
Doba plnění

Veškeré aktivity projektu pro rok 2014 budou zrealizovány a ukončeny oponentním řízením v rámci kontrolního dne nejpozději do 31. 12. 2014.

	Splnění závazků proběhne formou zhodnocení stanovených cílů, předáním a převzetím závěrečné zprávy o výsledcích řešení projektu za rok 2014 na setkání řídícího týmu nejpozději do 30. 1. 2015.




III. 
Financování

ASEKOL bude z vlastního rozpočtu financovat výdaje spojené s projektem v maximální výši 1 360 000,- (slovy jedenmiliontřistašedesáttisíckorunčeských) bez DPH. 

	Karlovarský kraj bude financovat výdaje spojené s projektem ve výši 100 000,- Kč (jednostotisíckorunčeských) včetně DPH.




IV. 
							Ostatní smluvní podmínky 

Obě strany mohou pověřit realizací projektu nebo jeho dílčích částí vybraného řešitele na základě uzavřené smlouvy.

	Ostatní ujednání dohody, která nebyla Dodatkem č. 3 dohody upravena, zůstávají v platnosti.


	Dodatek č. 3 dohody se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Karlovarský kraj a jedno si ponechá ASEKOL.


3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rozsah poskytnuté podpory a popis dílčích cílů projektu a financování pro rok 2014.



Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 dohody přečetli, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují svoje podpisy.


Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem kraje:	Rada Karlovarského kraje
Datum a číslo jednací:                            , usnesení č.     







V Karlových Varech dne :                                                               V Praze dne: 












    ...................................................                                    …………………………………..
	PaeDr. Josef Novotný				  Ing. Miloslav Kužela, Ph.D.
	hejtman kraje                                                              ředitel






























            		     Příloha č. 1
Rozsah poskytnuté podpory a popis dílčích cílů Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ a financování pro rok 2014


Závazky společnosti ASEKOL dle čl.I odst.2 - materiálová podpora

1.1. Vybavení prostředky pro sběr elektrozařízení
ASEKOL vybaví sběrné dvory, překladiště pro mobilní svozy a poslední prodejce elektrozařízení klecovými kontejnery určenými ke sběru drobných elektrozařízení. Klecové kontejnery slouží ke zjednodušení manipulace s drobným elektrozařízením na sběrných místech, jejich vývoz je realizován výměnným způsobem. 
Finanční podpora: až do výše 150 000 Kč (investice)


1.2. Vybavení měst a obcí stacionárními kontejnery 

Do ulic měst a obcí budou instalovány stacionární kontejnery za účelem rozšíření sběrné sítě a přiblížení míst sběru drobných elektrozařízení občanům. Kontejnery jsou většinou umísťovány u již vzniklých separačních stání na tříděný odpad. Nádoby jsou vybaveny vhozovým otvorem o rozměru 50x40 cm a zvláštním vhozem na baterie. Zapůjčení sběrných nádob i následné svozy vysloužilého elektroodpadu a jeho ekologické zpracování zajišťuje společnost ASEKOL.
Finanční podpora: až do výše 350 000 Kč (investice) 

1.3. Vybavení úřadů, institucí a firem sběrnou nádobou E-box

Bezplatné zapůjčení interiérové sběrné nádoby E-box. Uzamykatelný kontejner o rozměrech 120x40x40 cm o objemu 70 l slouží ke sběru drobných elektrozařízení. Součástí konstrukce je také integrovaný box na baterie a akumulátory. ASEKOL následně zajistí svozy a ekologické zpracování sebraných elektrozařízení.
Finanční podpora: až do výše 20 000 Kč (investice)

1.4. Vybavení úřadů a institucí a posledních prodejců elektrozařízení sběrnou nádobou

ASEKOL instaluje multifunkční sběrné nádoby do interiérů významných budov – např. krajských nebo městských úřadů, univerzit, dále posledních prodejců elektrozařízení apod. Slouží ke sběru drobných elektrozařízení, úsporných žárovek a zářivek, baterií. Následné svozy a ekologické zpracování sebraných elektrozařízení zajišťuje společnost ASEKOL.
Finanční podpora: až do výše 50 000 Kč (investice)
      

1.5. Podpora z Fondu ASEKOL 
V roce 2014 proběhne 7. ročník grantového řízení Fondu ASEKOL, který je určen na podporu veřejně prospěšných projektů zaměřených na zlepšení efektivity sběru elektrozařízení. Posláním a účelem Fondu je finanční nebo materiálová podpora neziskovým a veřejně prospěšným projektům týkajících se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, jakož i zvýšení celkové efektivity systému zpětného odběru elektrozařízení. 
Finanční podpora: až do výše 140 000 Kč

1.6. Projekt Recyklohraní
Školní vzdělávací a sběrový projekt Recyklohraní vstupuje v roce 2014 do 7. ročníku. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti recyklace odpadů a obecně zlepšit jejich vztah k životnímu prostředí, poskytnout zkušenosti se zpětným odběrem výrobků. V rámci materiálové podpory budou školy vybaveny popelnicemi určenými pro sběr drobných elektrospotřebičů 
Finanční podpora: až do výše 15 000 Kč (investice)



2. Závazky společnosti ASEKOL dle čl. I odst. 2 - podpora environmentálního vzdělávání a osvěta


2.1. Krajská komunikační kampaň
Osvětová a informační kampaň pro širokou veřejnost v Karlovarském kraji pro zvýšení informovanosti o nutnosti sběru a recyklace elektrozařízení. 
Finanční podpora: 200 000 Kč 

2.2. Projekt Recyklohraní
V roce 2014 proběhne 7. ročník školního vzdělávacího a sběrového projektu Recyklohraní. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti recyklace odpadů a obecně zlepšit jejich vztah k životnímu prostředí, poskytnout zkušenosti se zpětným odběrem výrobků.  
Finanční podpora: až do výše 160 000 Kč - bodové benefity pro školy v regionu
 	
2.3. Roadshow ASEKOL 2014
Smyslem rozsáhlé akce v kraji bude osvěta a informování široké veřejnosti o potřebě sběru a třídění vysloužilých elektrospotřebičů. Vše proběhne zábavnou formou, ve které si své najdou děti i dospělí. 

Finanční podpora: až do výše 200 000 Kč

2.4. Projekt Zlatá klec
Soutěž je určena pro sběrná místa. Objednáním svozu klecového kontejneru s drobným elektrozařízením postupuje sběrné místo do slosování o hodnotné ceny. Výherci v soutěžních kolech jsou losováni v jednotlivých krajích. Cílem projektu je upozornit na potřebu sběru drobných spotřebičů.
Finanční podpora: až do výše 5 000 Kč

2.5. Projekt Věnuj mobil
Věnuj mobil je charitativní sběrový projekt, jehož posláním je sběr vysloužilých mobilních telefonů za účelem jejich repase a věnování potřebným, např. dětem do dětských domovů, domovů důchodců či dalších obdobných zařízení.
Finanční podpora: až do výše 20 000 Kč

2.6. Projekt Věnuj počítač
Věnuj počítač je charitativní sběrový projekt, jehož posláním je sběr vysloužilých počítačů a notebooků za účelem jejich repase a věnování potřebným, např. dětem do dětských domovů nebo domovů důchodců. Projekt je určen pro úřady, instituce, firmy.
Finanční podpora: až do výše 30 000 Kč

2.7. Projekt Recyklujte s hasiči
Sběr elektrospotřebičů v menších městech je realizován pomocí dobrovolných hasičských sborů. Ty jsou za svou činnost odměňováni finančními prostředky.
Finanční podpora: až do výše 20 000 Kč


3. Závazky Karlovarského kraje dle čl.I odst.3

3.1. Krajská komunikační kampaň

Osvětová a informační kampaň pro širokou veřejnost v Karlovarském kraji pro zvýšení informovanosti o nutnosti třídění a sběru elektrozařízení. 
Finanční podpora: 100 000 Kč 

3.2. Účast zástupce ASEKOLu na školeních/seminářích obcí
V případě konání školení/semináře k problematice odpadového hospodářství pro zástupce obcí a pracovníky úřadů obcí v odpadovém hospodářství, Karlovarský kraj umožní zástupci ASEKOLu přednést informace o zpětném odběru, nabízených možnostech, úsporách obcí, finanční podpoře apod.


3.3. Inzerce o aktivitách projektu
Pozvánky a průběžné informace k aktivitám projektu budou zveřejňovány na webu krajského úřadu, sekce OŽP. 

3.4. Podpora rozšíření zpětného odběru vysloužilých spotřebičů v obcích a Karlovarským krajem zřizovaných organizacích 
Kraj osloví obce i své zřízené příspěvkové organizace dopisem radního pro životní prostředí s informací o projektu spolupráce s ASEKOLem a možnostech zapojení se do aktivit pro letošní rok. Logo Kraje bude umístěno na informačních materiálech souvisejících s projektem.




