Cíl evaluace
•

Cílem evaluace bylo vyhodnotit přínosy kohezní politiky zaměřené na
oblast nakládání s odpady v rámci oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládaní
s odpady Operačního programu Životní prostředí v programovém období
2007–2013.

Celkové zhodnocení
•
•
•
•
•

•

V OP Životní prostřední - oblast podpory Zkvalitnění nakládání s odpady - bylo
podpořeno přes 4 000 projektů.
Celková kapacita zařízení pro nakládání s odpady vzrostla na 10 471 043 t/rok
Kapacita systému separace a svozu odpadu vzrostla na 1 617 518 t/rok.
Podporované projekty přispěly zejména ke zvýšení odděleného sběru
odpadů, ke zvýšení materiálového využití odpadu a k omezení skládkování.
Testování vlivu dotace na produkci odpadů prokázalo, že účast v dotačním
programu je u všech sledovaných druhu odpadu statisticky významný a část
změny produkce jednotlivých druhu odpadu lze přičíst působení dotačního
programu.
Největší míra závislosti mezi účastí v programu a změnou produkce byla
zaznamenána u produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadu,
tedy žádoucím zvýšením produkce těchto odpadu respektive využitelné
komodity.

Doporučení
•

•
•
•
•

Pokračovat v podpoře v oblasti odpadového hospodářství při takovém
nastavení cílů intervencí, aby tyto jednoznačně odpovídaly identifikovaným
potřebám a poptávce, a to na základě vyhodnocení očekávaných důsledků
vývoje legislativního prostředí a při odpovídajícím respektování cílů Plánu
odpadového hospodářství (nikoliv jej využít jako deklarativní výčet cílů).
Při nastavovaní intervencí důsledně aplikovat metodu teorie změny
a v modelu teorie změny správně definovat kauzality.
Adekvátně provedené analýzy absorpční kapacity (potřeb).
Zvážit efektivitu úspěšnosti intervencí v menších obcích.
Ustálit legislativní a metodické prostředí, sjednotit systém ohlašování
údajů o produkci odpadů pro MŽP a CSÚ, provádět důslednou kontrolu
dat v evidenci odpadů a pokračovat v průbežném vzdělávání pracovníků
odpovědných za agendu OH.

Navštivte knihovnu evaluací na: www.dotaceEU.cz/evaluace
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V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ
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2007–2013
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Realizace evaluace: 12/2017 – 10/2018
Zpracovatel: SPF Group, s.r.o. + Evaluation Advisory CE s.r.o.

Operační program Životní prostředí podporoval zejména:
•
•
•

PRÍKLADY VÝSTUPŮ, VÝSLEDKŮ A DOPADŮ OPŽP

zvýšení podílu využívaných odpadů na základě budování systémů odděleného sběru odpadu
pořizování zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů
výstavbu sběrných dvorů a kompostáren

PODPOŘENO BYLO

456
77
18

sběrných
dvorů

rekultivací
skládek

2 325
603
313

systémů
odděleného sběru

Kompostárny, kompostéry
•

Snížení množství odstraňovaných odpadů

•

Zvýšení množství složky separovaného odpadu

•

Navýšení kapacity pro zpracování biologicky
rozložitelného komunálního odpadu

kompostáren
a bioplynových stanic

překládacích
stanic odpadu

Sběrné dvory

ostatních zarízení na
zpracování odpadů

PŘÍKLADY PROJEKTU OPŽP

Komunitní kompostárna
Pustá Polom

Sběrný dvůr
města Javorníku

Díky dotaci si obec pořídila technické vybavení pro
komunitní kompostárnu. Je tak zajištěn sběr zbytků
ze zeleně a jeho následné zpracování. Celková
kapacita komunitní kompostárny činí 148 tun ročně.

Poskytnuté finanční prostředky umožnily městu
vybudovat zařízení pro sběr a shromažďování
odpadů s kapacitou 100 tun. Shromážděné tříděné
odpady podle jednotlivých složek (sklo, papír,
plast apod.) jsou odváženy oprávněnými osobami
k dalšímu využití.

Celková výše podpory: 1 255 338 Kč

Celková výše podpory: 4 254 194 Kč

Dotace SFŽP ČR:
69 741 Kč

Dotace SFŽP ČR:
236 344 Kč

Fond soudržnosti:
1 185 597 Kč

Fond soudržnosti:
4 017 580 Kč

•

Maximální využití odpadů jako náhrady
primárních zdrojů

•

Snížení množství směsného
komunálního odpadu

•

Navýšení kapacity sběrných dvorů

Třídící linky
•

Zvýšení podílu využívaného odpadu

•

Zvýšení množství složek separovaného
odpadu

•

Vybudování třídicích linek a zařízení pro
recyklaci odpadů

Další zjištěné výsledky
•

Zvýšení kapacity sběrného dvora – pořízení dalších
nádob/kontejnerů na separovaný odpad

•

Pořízení technologií na zpracování odpadů namísto
jejich předání

•

Pořízení svozové techniky či manipulačních strojů

