Klient

Mesto Snina

Hlavný cieľ projektu
Prostredníctvom získania
NFP prispieť k zavedeniu
zberu, separácii a zvozu
biologicky rozložiteľného
odpadu v meste Snina

Riešenie projektu
Vypracovanie projektovej
žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (NFP) z
Operačného programu
Životné prostredie, Opatrenie
4.1. Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu.

ROZŠÍRENIE SEPAROVANÉHO
ZBERU V MESTE SNINA
Separovaný zber v meste Snina vykonáva spoločnosť s názvom
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., kde je mesto 100%
vlastníkom. Mesto Snina zbiera okrem separovaného odpadu
komunálny odpad a oddelené zložky odpadu, ktorý sa nesmie
vyvážať na skládku: oleje, filtre, elektronický odpad, autobatérie,
žiarivky, pneumatiky a tiež stavebný odpad.
Od 1.1.2010 sú mestá a obce povinné zaviesť separovaný zber
papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných
odpadov. Preto sa Mesto Snina sa rozhodlo rozšíriť existujúci
separovaný zber v meste aj o poslednú komoditu - biologicky
rozložiteľný odpad pomocou realizácie schváleného projektu
financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a
Kohézneho fondu v rámci operačného programu Životné
prostredie.

VÍZIA KLIENTA
Mesto Snina požadovalo vypracovanie projektovej žiadosti, s ktorou by bolo úspešný
pri uchádzaní sa o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Životné prostredie, opatrenie 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu.
Zámerom mesta Snina je zavedenie zberu, separácie a zvozu biologicky
rozložiteľného odpadu. Uvedený zámer má byť dosiahnutý prostredníctvom vytvorenia
technických podmienok pre zber, separáciu a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu a
tiež informovaním verejnosti prostredníctvom informačnej kampane, brožúr a letákov k
danej problematike.

ČO BOLO NAŠOU ÚLOHOU?
Na základe poskytnutých podkladov a aktívnej spolupráce klienta spracovať žiadosť o
NFP, ktorá spĺňa všetky formálne požiadavky riadiaceho orgánu MŽP SR a taktiež
kritéria kvality, ktoré boli určené pri výbere projektov v hodnotiacom procese.

AKO SME POSTUPOVALI
Výhody riešenia
Mesto Snina sa vďaka
spolupráci s externou
poradenskou spoločnosťou
vyhlo formálnym a
kvalitatívnym nedostatkom
projektovej žiadosti a získalo
tak NFP v celkovej výške 503
489,71 € I 15 168 131,30 Sk.

Oboznámenie sa so situáciou a problémami, ktoré má projekt riešiť
Identifikácia oprávnenosti žiadateľa, aktivít a nákladov projektu
Oboznámenie klienta s povinnými prílohami a dokumentmi projektu
Vyžiadanie podkladov potrebných k zostaveniu projektu
Zostavenie projektovej žiadosti a projektového spisu
Kontrola projektovej dokumentácie a návrh potrebných úprav pod ľa
požiadaviek
riadiaceho orgánu - MŽP SR
Kontrola podporných dokumentov projektu
Zapracovanie pripomienok klienta do projektovej žiadosti a opisu projektu
Komunikácia s riadiacim orgánom - MŽP SR
Sprevádzanie klienta pri podaní žiadosti o NFP na MŽP SR
Zapracovanie pripomienok riadiaceho orgánu - MŽP SR do žiadosti a opisu
projektu
Sprevádzanie klienta pri doplnení dožiadaných dokumentov
Hlavné výstupy projektu
Vypracovaná projektová žiadosť a opis projektu mesta Snina
Vypracovaná finančná analýza projektu
Skompletizované povinné prílohy projektu
Závery vyplývajúce z projektu
Jedným z dôležitým predpokladov pre vypracovanie projektovej žiadosti je
kompletne a kvalitne spracovaný rozpočet projektu po konzultácií so všetkými
zúčastnenými stranami.

ČO ZÍSKAL KLIENT?
Hlavné prínosy projektu:
Kvalitne vypracovaná projektová žiadosť spĺňajúca formálne aj kvalitatívne
kritériá
Získanie finančnej podpory zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške 503489,72 €
/ 15 168 131,30 Sk. Uvedená suma pokrýva 95% oprávnených nákladov
projektu zavedenia ďalšej zložky separovaného zberu

VĎAKA ČOMU BOL PROJEKT ÚSPEŠNÝ?
Kritické faktory úspechu projektu:
Kvalita projektovej žiadosti
Formálna správnosť projektovej žiadosti, opisu projektu
Kompletnosť povinných príloh projektu

