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StruStru��nnáá prezentace projektuprezentace projektu

„„BudovBudováánníí kapacit pro podporu kapacit pro podporu 
plnpln��nníí plpláánn�� odpadovodpadovéého ho 

hospodhospodáá��stvstvíí obcobcíí a kraje sa kraje s úú��astastíí
veve��ejnosti vejnosti v PlzePlze��skskéém a m a 

JihoJiho��eskeskéém krajim kraji““



CZ BIOM CZ BIOM –– ��eskeskéé sdrusdružženeníí pro pro 
biomasubiomasu

FytoenergetikaFytoenergetika, obnoviteln, obnovitelnéé surovinysuroviny
BioodpadyBioodpady, kompostov, kompostováánníí
Bioplyn Bioplyn –– bioplynovbioplynovéé stanicestanice
Legislativa, vLegislativa, v��da a výzkumda a výzkum
Informace, osvInformace, osv��ta, poradenstvta, poradenstvíí,,
Konference, seminKonference, semináá��ee
PrognPrognóózy, analýzy, výpozy, analýzy, výpo��ty  ty  

WWW.BIOM.CZWWW.BIOM.CZ



-- lze shrnout: lze shrnout: „„VzdVzd��lláávváánníí a spolupra spoluprááce v ce v 
odpadovodpadovéém hospodm hospodáá��stvství“í“

-- realizace Jihorealizace Jiho��eský a Plzeeský a Plze��ský krajský kraj

-- výjimevýjime��nost projektu: propojennost projektu: propojeníí odbornodbornííkk��
ss mmíístnstníími obcemi a svazky obcmi obcemi a svazky obcíí, spole, spole��nnéé zaczacíílenleníí
na vena ve��ejnost a posejnost a posíílenleníí jejjejíí role,role,

-- zzáároverove�� pp��ííleležžitost pro obce itost pro obce -- proprošškolenkoleníí jejjejíího ho 
zzáástupce +stupce + realizace pilotnrealizace pilotníího projektuho projektu

= zkvalitn= zkvalitn��nníí mmíístnstníího systho systéému OHmu OH

ÚÚ��el projektuel projektu



CCííle projektule projektu
1. Regionální informa�ní kancelá�e CZ Biom

2. Vyhledání a proškolení pracovník�/ 
dobrovolník� v oblasti OH (celkem 40) –
zásadní pro úsp�ch, teoretická a praktická �ást 

3. Realizace vlastních pilotních projekt� – v každé
zapojené obci 1 pilotní oblast

= vyšší zapojení ve�ejnosti a efektivn�jší systém OH.



-- Zapojeno celkem 21 partnerZapojeno celkem 21 partner��, , 

-- zz toho je 13 mtoho je 13 m��st a obcst a obcíí a 3 svazky obca 3 svazky obcíí na na úúzemzemíí
uvedených krajuvedených kraj��,,

-- hlavnhlavníím nositelem projektu je CZ Biom, m nositelem projektu je CZ Biom, 

-- daldalšíšími partnery jsou spolemi partnery jsou spole��nosti Ing. Pavel nosti Ing. Pavel 
NovNováák, Regionk, Regionáálnlníí rozvojovrozvojováá agentura Plzeagentura Plze��skskéého ho 

kraje, o.p.s, PROkraje, o.p.s, PRO--ODPAD, o.s. a MAS Vltava, o.s.ODPAD, o.s. a MAS Vltava, o.s.

PartnePartne��i projektui projektu



-- ZahZaháájenjeníí pracpracíí –– zzáá��íí 2006,2006,

-- ddéélka trvlka trváánníí projektu 2 roky,projektu 2 roky,

-- pp��edpokledpokláádaný podaný po��et podpoet podpo��ených ených pracprac. . 
mmííst st -- 10,510,5

-- popo��et odbornet odborn�� proprošškolených kolených –– 40 lid40 lidíí,,

-- celkový rozpocelkový rozpo��et projektu et projektu –– 11 mil. K11 mil. K��

DalDalšíší charakteristikacharakteristika



FinancovFinancováánníí projektuprojektu

- Náklady projektu jsou hrazeny formou 
dotace z OP Rozvoj lidských zdroj�
Evropského sociálního fondu,

- ze strukturálních fond� EU – 75 %,
- ze státního rozpo�tu – 25 %



D�kuji za Vaši pozornost !

Kontakty:
Miroslav Šafa�ík - p�edseda

predseda@biom.cz
Ond�ej Ba�ík – hlavní koordinátor 

projektu
ondrej.bacik@biom.cz

�eské sdružení pro biomasu 
www.biom.cz


