
Karta Projektu 3.1.1.4 
 
 
A. Všeobecné informace 
 
1. Název projektu 

Koncepce environmentálního vzdělávání, osvěty a propagace třídění odpadu mezi veřejností 

 
2. Nositel projektu 
 
Město Roztoky 
nám. 5. května 2 
252 63 Roztoky 
 
 
3. Zodpovědný projektový manažer  

Ing. Eva Krautová, vedoucí OŽP, 220 400 264   

 
4. Kontext projektu v IAPRM a jeho souvislost s plánovacími / programovými dokumenty 
 
IAPRM  – Priorita 3 – Péče o kulturní dědictví, krajinu a její environmentální funkce, ochrana a tvorba 
životního prostředí; opatření 3.1 – Odpadové hospodářství; záměr 3.1.1 Efektivní a šetrné odpadové 
hospodářství 
 
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – Priorita D – Životní prostředí; Opatření D - 
IV – Ochrana přírody a krajiny  
 
OP ŽP – Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu; 
oblast 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování 
environmentálního poradenství a environmentálních informací. 

 
5. Zaměření projektu / účel, výchozí situace a zdůvodnění projektu 

Projekt je zaměřen na navržení a vytvoření koncepce environmentálního vzdělávání, osvěty a propagace 
třídění odpadů mezi veřejností. Zejména půjde o zlepšení informovanosti občanů o způsobu třídění 
odpadů, významu třídění pro ŽP a jeho dalšího využití a zvýšení jejich motivace pro třídění odpadu. 

 
6. Partneři zapojení do projektu, spolupracující subjekty 

DSO  Partner při přípravě a realizaci projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 



B. Popis projektu 

 
1. Všeobecný cíl projektu 

Zlepšení informovanosti veřejnosti ohledně systému třídění odpadů a zlepšení stavu ŽP 

 
2. Specifické cíle projektu 

 Zvýšení počet obyvatel Roztok, kteří budou správně třídit odpady 

 
3. Cílové skupiny 
 
• obyvatelé města Roztoky 
• obyvatelé členských obcí DSO  
 
 
4. Jednotlivé aktivity projektu  
 
Aktivity projektu lze rozdělit na fázi přípravnou a realizační. V přípravné fázi bude komunikováno 
s veřejností a zjištěn aktuální stav povědomí o významu a zásadách efektivního třídění odpadu; 
v realizační fázi proběhne několik naučně vzdělávacích akcí. 
 
 
5. Výstupy projektu/indikátory (m ěřitelné)  

Počet naučně vzdělávacích akcí počet 

Počet proškolených lidí počet 

Zvýšení objemu vytříděného komunálního odpadu % 

 
6. Očekávaný dopad realizace projektu  

• Zvýšení povědomí obyvatel o významu třídění odpadu 
• Zefektivnění separace komunálního odpadu 
• Vytvoření podmínek pro zlepšení stavu životního prostředí 

 
7. Udržitelnost projektu 
 
Náklady na financování koncepce budou hrazeny z dotace a ze zdrojů města. Organizačně bude projekt 
zaštítěn městem Roztoky ve spolupráci s DSP Přemyslovské střední Čechy. Realizace projektu 
(informační kampaň, vzdělávací a naučné akce) bude zajištěna odbornou firmou na základě výběrového 
řízení. 
 



 
C. Doba trvání projektu (očekávaný začátek a konec) 
Začátek realizace: 2012  
Dokončení realizace: po roce 2013  

 
D. Finanční rámec projektu 
Předpokládané zdroje Finanční částka v Kč 
Rozpočet města – příslib spolufinancování  
Dotace ze strukturálních fondů  
Privátní zdroje  
Úvěr, půjčka  
Ostatní  
Celkem ZATÍM NEBYLO BLÍŽE SPECIFIKOVÁNO  
 
E. Podkladové materiály – připravenost 

Plánované projekty  Druh dokumentace  Je připravená   Nutno zpracovat 

Záměr Ne Ano 
Koncepce 
environmentálního 
vzdělávání, osvěty a 
propagace třídění 
odpadu mezi veřejností 

Koncepce Ne Ano 

 
F. Předpoklady a rizika realizace záměru 
  
Předpoklady: 

• Vypracování záměru a koncepce 
• Vyjasnění principů partnerské spolupráce s DSO  

 
Rizika: 

• Nízký stupeň rozpracování projektu včetně předpokládané výše nákladů na realizaci  
• Riziko nesprávného postupu při výběru dodavatele (veřejné zakázky) 
• Riziko partnerské spolupráce s dalším subjektem 
• Nezájem občanů 
• Možná změna podmínek OP 

 
 
 
 


