INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v obci Ráztočno
310011B372

Názov projektu
Kód ITMS
Prijímateľ

Názov

Obec Ráztočno

Sídlo

Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno
Kvalita životného prostredia

Operačný program

1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Prioritná os

Opatrenie

1. Miesto realizácie projektu
Okres
Prievidza

Obec
Ráztočno

Ulica
Morovnianska

Číslo
464/1

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie
projektu (MM/RRRR)
Výdavky projektu v EUR

Začiatok realizácie aktivít
projektu
06/2017
Celkové oprávnené výdavky
NFP
Z toho
Vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
12/2017
278 057,25 EUR
264 154,39 EUR
13 902,86 EUR

3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu

Dosiahnuté výsledky
projektu vrátane
merateľných ukazovateľov

Cieľom projektu je znížiť množstvo nezhodnocovaného
komunálneho odpadu v obci Ráztočno zavedením systému
zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu. Obec v súčasnosti nezabezpečuje
vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov
obce, keďže najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje
vlastný biologicky rozložiteľný odpad na svojich domácich
kompostoviskách.
PO702 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych
odpadov 100 t/rok

Popis projektu (prínos pre
regióny, jeho využitie,
zamestnanosť ap.)

Projekt bolo potrebné realizovať z environmentálnych
dôvodov (zamedzenie vzniku ilegálnych skládok odpadu), ale
aj z dôvodov ekonomických (obec vynakladala ročne vysoké
čiastky na zber a likvidáciu KO). Produkcia vyseparovaných
zložiek sa zvýšila na 100t/r vďaka zavedeniu zberu BRO.
Projekt pozostával z hlavnej a podpornej aktivity.
Hlavná aktivita:
- zriadenie obecnej kompostárne o celkovej kapacite
neprevyšujúcej 100 t a nákup techniky nevyhnutnej
na zber a spracovanie BRKO (traktor, nosič
kontajnerov s hydraulickou rukou a drapákom,
veľkoobjemové kontajnery, prekopávač kompostu s
funkciou kropenia, predná radlica, štiepkovač).
Podporná aktivita:
- externé riadenie projektu a publicita.

Zaujímavé informácie
o projekte ( jeho príbeh)

Zriadenie obecnej kompostárne o celkovej kapacite
neprevyšujúcej 100 t
V rámci realizácie projektu bola nakúpená technika :
Traktor,
Štiepkovač,
Predná šípová radlica,
Prekopávač kompostu,
Kontajner na odpad 4ks,
Nosič kontajnerov s hydraulickou rukou.

Kontakt na prijímateľa

Obec Ráztočno
Morovnianska 464/1
972 31 Ráztočno

