
 

 
Obstaranie záhradných kompostérov

 

Cieľ projektu  

Termín realizácie projektu 

Výška poskytnutého NFP-95% 

Spolufinancovanie mesta-5% 
Cieľom projektu  je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie 
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 
Predmetom projektu je obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku biologicky rozložite
komunálneho odpadu produkovaného v domácnostiach, nachádzajúcich sa v
je príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpe
podpory systémov triedeného zberu komunálnyc
komunálnych odpadov.  
Cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta Nová Ba
Baňa. Merateľným ukazovateľom projektu je po
celkovej cieľovej hodnoty realizácie aktivít bude naplnený v po
Sprievodným účinkom realizácie aktivít bude celkové zlepšenie systému odpadového hospodárstva mesta Nová Ba
v spojení s aktívnou participáciou a vzdelávaním obyvate
zásobníka.  

Tento projekt je spolufinancovaný 

         

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Ba

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania 
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie 
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 
07/2018 – 07/2020 

81 777,90 EUR          
  4 304,10 EUR     

je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie 
a predchádzania vzniku odpadov.  

je obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku biologicky rozložite
domácnostiach, nachádzajúcich sa v meste Nová Ba

zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpe
podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložite

sú obyvatelia mesta Nová Baňa žijúci v rodinných domoch. Miesto realizácie
projektu je počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu, ktorý v

ovej hodnoty realizácie aktivít bude naplnený v počte 905 kusov.  
inkom realizácie aktivít bude celkové zlepšenie systému odpadového hospodárstva mesta Nová Ba

vzdelávaním obyvateľstva za účelom správneho použitia kompostovacieho 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 
 

                   

meste Nová Baňa 

je zvýšenie miery zhodnocovania 
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie 

podpora predchádzania vzniku odpadov.  

je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie 

je obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného 
meste Nová Baňa. Oprávnenou aktivitou 

zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane 
podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných 

Miesto realizácie je mesto Nová 
predchádzanie vzniku odpadu, ktorý v dôsledku 

inkom realizácie aktivít bude celkové zlepšenie systému odpadového hospodárstva mesta Nová Baňa 
elom správneho použitia kompostovacieho 

 


