Klient

Mesto Turčianske Teplice

Hlavný cieľ projektu
Prostredníctvom získania
NFP podstatne zvýšiť
účinnosť separovaného
zberu

Riešenie projektu
Vypracovanie projektovej
žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (NFP) z
Operačného programu
Životné prostredie, Opatrenie
4.1. Odpadové hospodárstvo

SEPAROVANÝ ZBER
KOMUNÁLNEHO ODPADU PRE
MESTO TURČIANSKE TEPLICE
Mesto Turčianske Teplice už v minulosti zabezpečovalo
separovaný zber odpadu, avšak s rezervami v oblasti efektivity a
využitia vynaložených nákladov. Snahou predstaviteľov mesta
preto bolo zaviesť účinné a ekologické zneškodňovanie odpadu,
efektívnejšiu organizáciu zvozu, estetizáciu a umiestnenie
zberných stojísk a zberových nádob a taktiež skvalitniť
podmienky pri nakladaní s odpadom v meste.
Technologická vybavenosť a kapacity zberovej technológie
mesta na separovaný zber boli značne neuspokojivé. Preto bolo
zámerom mesta aj zakúpenie zberného vozidla na separovaný
zber. Pred podaním projektu malo mesto vybudované len 2
zberné stojiská, zberné nádoby na separovaný zber neboli
systémovo umiestnené po meste. Zberné nádoby neboli
umiestené v zberných stojiskách, ktoré by boli chránené
prístreškom, preto dochádzalo k ich poškodzovaniu.

Výhody riešenia
Mesto Turčianske Teplice sa
vďaka spolupráci s externou
poradenskou spoločnosťou
vyhlo formálnym a
kvalitatívnym nedostatkom
projektovej žiadosti a získalo
tak NFP v celkovej výške 709
860,81 € (21 385266,76 Sk)

VÍZIA KLIENTA
Pre naplnenie celkového cieľa sme preto v rámci prípravy projektovej žiadosti navrhli
nasledovné, vzájomne prepojené, nadväzujúce a doplňujúce sa aktivity:
Zvýšenie informovanosti obyvateľov o separovanom zbere - Propagačná a
informačná kampaň o separovanom zbere
Zabezpečenie technologickej vybavenosti na separovanie odpadu a zvýšenie
počtu komodít a množstva separovaného zberu - Dodávka technológie,
zberových nádob, vybudovanie zberných stojísk:
vybudovanie 19 zberných stojísk na separovaný odpad,
vybudovanie 16 zberných miest na biologicky rozložiteľný odpad,
nákup vozidla pre zvoz komunálneho odpadu,
nákup zberných nádob a vriec

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

Informačný leták pre školy

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 Turčianske Teplice
Vypracovaná finančná analýza projektu
Skompletizované povinné prílohy projektu
Závery vyplývajúce z projektu:
Dôležitým predpokladom pre vypracovanie projektovej žiadosti je kompletne a
kvalitne spracovaný rozpočet projektu po konzultácií so všetkými
zúčastnenými stranami.

ČO ZÍSKAL KLIENT?
Zberné nádoby na
separovaný odpad

Hlavné prínosy projektu:
Kvalitne vypracovaná projektová žiadosť spĺňajúca formálne aj kvalitatívne
kritériá
Získanie finančnej podpory zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške
709860,81 €. Uvedená suma pokrýva 95% oprávnených nákladov projektu.

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

„Mesto Turčianske Teplice v rámci spolupráce s agentúrou Centire s.r.o.
v rámci projektu s názvom Separovaný zber komunálneho odpadu pre
mesto Turčianske Teplice vyjadruje týmto maximálnu spokojnosť
s prípravou, koordináciou a samotným spracovaním žiadosti o NFP zo
strany menovanej spoločnosti. Taktiež Mesto Turčianske Teplice ako klient
oceňuje k spokojnosti spoluprácu členov pracovného týmu Centire súvisiacu
s implementáciou schváleného projektu, ktorá počas celého obdobia
realizácie projektu prebiehala na vysokej profesionálnej úrovni.“ Alexander
Chvojka, vedúci OPaRM MsÚ, Mesto Turčianske Teplice.

