Dôvodová správa
k Schváleniu realizácie projektu „SK0098 – MIKADO – Minimalizácia komunálneho
odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva“
Košický samosprávny kraj podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok 7.7.2008
na realizáciu projektu „MIKADO – Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych
skládok v mikroregióne Laborecká niva“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Nórskeho finančného mechanizmu
a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (kód výzvy 0708).
Projekt bol schválený 30. apríla 2009.
Hlavný cieľ projektu:
Minimalizácia tvorby komunálneho odpadu v pilotnom mikroregióne Laborecká niva
zvýšením zapojenia obyvateľstva do separovaného zberu na 50 % do roku 2011.
Špecifické ciele projektu:
1. Znížiť množstvo vznikajúcich komunálnych odpadov o 20% do roku 2011 (resp.
ku dňu ukončenia projektu)
2. Dosiahnuť vyššiu úroveň materiálového a energetického zhodnocovania odpadov
3. Znížiť riziká z negatívneho vplyvu nelegálnych skládok ich odstránením resp.
rekultiváciou
4. Zvýšiť environmentálne povedomie na základe ekonomických ukazovateľov
Výsledky projektu:
- odstránené a/alebo zrekultivované „čierne“ skládky odpadu a zavedenie separovania
komunálneho odpadu, najmä bio odpadu
- posilnené environmentálne povedomie miestneho obyvateľstva a dodržiavanie
dohodnutých pravidiel pri nakladaní s odpadmi na území pilotného mikroregiónu
Trvanie projektu: 21 mesiacov
Partner projektu: mikroregión Laborecká Niva
Celkový rozpočet projektu: 330 454 EUR
Financovanie aktivít projektu bude realizované systémom predfinancovania,
bez potreby zabezpečenia spolufinancovania zo strany KSK.
CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU
Zdroj financovania
Finančný mechanizmus EHP ( 42,5 %)
Nórsky finančný mechanizmus (42,5 %)
Štátny rozpočet (15 %)
SPOLU
Celkové oprávnené náklady projektu
Vlastné zdroje – zabezpečenie udržania výsledkov projektu (2% z celkových
oprávnených nákladov ročne počas 5 rokov po ukončení projektu)
Vlastné zdroje celkom
SPOLU
Celkové náklady projektu po 5 rokoch od ukončenia projektu
3

Suma
v EUR
140 443,00
140 433,00
49 568,00
330 454,00
330 454,00
6 609,08
33 045,40
363 499,40

Tento návrh projektu bol Finančným mechanizmom EHP a Nórskym finančným
mechanizmom schválený 30.4.2009. Oznámenie o schválení projektu bolo Košickému
samosprávnemu kraju doručené e-mailom dňa 30.4.2009. Návrh zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Košickým
samosprávnym krajom bude predložený až po predložení súhlasného stanoviska
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k vyčleneniu rozpočtových prostriedkov
na udržanie výsledkov projektu. KSK sa tak zaviaže prispievať sumou 2% ročne z celkových
oprávnených výdavkov projektu po dobu 5 rokov od ukončenia projektu. V prípade, ak
Zastupiteľstvo KSK toto uznesenie neprijme Úrad vlády SR od zmluvy odstúpi.

Košice 12. 05. 2009
Spracoval: Ing. Viera Dulinová
odbor regionálneho rozvoja
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