OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED

Třídění komunálních odpadů v
evropském městě Kudowa - Náchod

Dotace z ERDF

606.120,00 EUR

Vedoucí partner:
Gmina Kudowa Zdrój

269.701,78 EUR

Partner projektu:
Město Náchod

336.418,22 EUR

Cílem projektu bylo uspokojit potřeby obou
partnerských měst na zvýšení množství tříděného
komunálního odpadu. V rámci projektu byl
modernizovaný separační systém v obou městech
vybaven zařízením potřebným na selektivní sběr odpadu
(vozidla na sběr odpadu, kontejnery na sběr tříděného
odpadu) a organizování komunální odpadní segregace
(plastové sáčky pro tříděné odpady, čítače kódů pro
systém sběru separovaného odpadu, sjednocení
segregačních kontejnerů
a
jejich
dvojjazyčné
označení). K dosažení zamýšleného ekologického efektu
projektu proběhly vzdělávací aktivity zaměřené
na zvyšování povědomí o segregaci komunálního odpadu
určené pro obyvatele měst se zvláštním důrazem na děti
a mládež (ekologické soutěže, dvojjazyčné informační
materiály, Ekologické oslav pro obyvatele města, které
pomohou snížit používání plastových obalů) . S cílem
prohloubit spolupráci mezi městskými službami obou
míst se zorganizovali setkání zaměstnanců z Kudowy
Zdrój a Náchoda, během nichž se vyměňovaly společné
zkušenosti pro optimalizaci segregačních systémů
a adaptací nejlepších řešení používaných ve městě
partnera.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společná příprava:
Spolupráce partnerských měst v oblasti
společné politiky ochrany přírody se začala
po podpisu dohody o partnerství v roce 2004.
Města se shodly na tom, že nejlepší výsledky
by měly přinést koordinované environmentální
opatření. V rámci projektu PIW INTERREG III A
byl vybudován úsek kanalizace v Kudowej, který
přispěl k čištění řeky Metují. Partneři se pak
dohodli na potřebě společných aktivit v oblasti
odpadového hospodářství. Po počáteční analýze
systémů fungujících v městech byla
zaznamenána potřeba jejich modernizace,
realizace společných aktivit v oblasti vzdělávání
a zavádění inovačních partnerských
řešení. Pro tento účel byly zřízeny společné
pracovní skupiny. Během pěti společných
setkání byl projekt projednán a připraven.

Společná realizace:
Činnosti, které provedly oba partneři, zahrnovaly
t ri úrovně a byli včas spojeny a logicky na obou
stranách hranice. V rámci vzdělávacích aktivit
školního projektu obě města prohlásili ekologické
soutěže, jejichž základem byla soupeření mezi
Kudowou a Náchodem. Oznámení výsledků se
uskutečnilo během ekologických slavností
pro obyvatele konaných na polské straně. Kromě
toho se v obou městech zajistilo nákup vozidel,
počítačů, nádob, jednotné označování
segregačních míst (prostřednictvím dvojjazyčného
označení kontejnerů a městských log). Setkání
komunálních služeb byly ukončeny společnou
konferencí, která shrnula projekt, tj. týkala
způsobu adaptace nejlepších řešení systému
segregace a evidence o odpadech partnera
do vlastního systému ao začínající projekt
věnovaný této adaptaci.

Společný personál:
Oba partneři zřídili pracovní skupiny realizující
projekt. Každá skupina měla svého manažera,
který koordinoval její práci a komunikoval s řídící
skupinou partnerů. Členové skupin byli vybráni
tak, aby zajistily plnou realizaci projektu mezi nimi byli specialisté na realizaci projektů
spolufinancovaných z fondů EU, zástupci obecních
služeb a zástupci místních samospráv. Komunikace
mezi partnery probíhala hlavně prostřednictvím emailu a telefonu. Kromě toho se schůzky
pracovních skupin uskutečňovaly přibližně 1-2 krát
měsíčně v jednom z míst. Během organizace
Ekologických oslav spolupracovaly kulturní
referáty obou úřadů.

Společné financování:
Během přípravy projektu členové pracovní
skupiny konzultovali jeho obsah a rozsah
s přihlédnutím na finanční možnosti obou
partnerů. Závěry včetně finanční zátěže byly
předloženy na jednání a schvalování radami
obou míst. Oba partneři zaručily obsah
a rozsah financování projektu ve svých
rozpočtech a oddělení částek souvisejících
s potřebou pravidla refundace s cílem zajistit
finanční likviditu projektu pro oba
partnery. Smlouva o partnerství projektu
byla uzavřena mezi partnery. Město Kudowa
jako vedoucí partner poskytlo finanční služby
a vyúčtování projektu. Projekt připravili
pracovní skupiny z finanční strany, aby byl
racionální. Na obou stranách hranice byly
finanční zdroje zapojené do podobného
stupně.

