1.

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:

Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Mužla

Kód projektu:

310011B156

Kód ŽoNFP:

NFP310010B156

Operačný program:

310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z:

Kohézny fond

Prioritná os:

310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov

Kategórie regiónov:

Kategorizácia za Konkrétne ciele
Konkrétny cieľ:

Oblasť intervencie:
Hospodárska činnosť:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov

017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)
- Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
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2.

Financovanie projektu

Forma financovania:

Banka

Refundácia:

IBAN

Banka

Platnosť od

Platnosť do

1.4.2016

31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu
P.č.

Štát

Región (NUTS
II)

Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

1.

Slovensko

Západné Slovensko

Nitriansky kraj

Nové Zámky

Mužla

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP
Nezaevidované

4.

Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5.

Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

29

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

4.2016
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Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich
realizácia ukončuje v rovnaký čas):

8.2018

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP
Subjekt:

OBEC MUŽLA

Identifikátor (IČO):

00309125

Hlavné aktivity projektu
1.

214B15600001 - Triedený zber komunánych odpadov

Podporné aktivity projektu
Podporné aktivity:

Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Riadenie projektu, publicita

Priradenie ku konkrétnemu cieľu:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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6.

Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu
Kód:

P0087

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu

Čas plnenia:

Celková cieľová hodnota:
Typ závislosti ukazovateľa:
Subjekt:

OBEC MUŽLA

Identifikátor (IČO):

t/rok
U - v rámci udržateľnosti
projektu
125,0000
Súčet
00309125

Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane
podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

214B15600001 - Triedený zber komunánych odpadov

125

Kód:

P0089

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov

Čas plnenia:

Celková cieľová hodnota:

t/rok
U - v rámci udržateľnosti
projektu
0,0000

Typ závislosti ukazovateľa:
Subjekt:

OBEC MUŽLA

Identifikátor (IČO):

00309125

Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane
podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

214B15600001 - Triedený zber komunánych odpadov

0

Kód:

P0271

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet osôb zapojených do informačných aktivít

Čas plnenia:
Celková cieľová hodnota:

počet
K - koniec realizácie projektu
0,0000

Typ závislosti ukazovateľa:

Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov
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Typ aktivity:

21431001001 - B.
Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov
vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:
Subjekt:
MUŽLAIdentifikátor (IČO):

214B15600001 - Triedený zber komunánych odpadov

0

OBEC
00309125

Kód:

P0589

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet zrealizovaných informačných aktivít

Čas plnenia:
Celková cieľová hodnota:

počet
K - koniec realizácie projektu
0,0000

Typ závislosti ukazovateľa:
Subjekt:

OBEC MUŽLA

Identifikátor (IČO):

00309125

Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane
podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

214B15600001 - Triedený zber komunánych odpadov

0

Kód:

P0702

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov

Čas plnenia:
Celková cieľová hodnota:
Typ závislosti ukazovateľa:

Subjekt:

OBEC MUŽLA

Identifikátor (IČO):

t/rok
K - koniec realizácie projektu
125,0000
Súčet
00309125

Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane
podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

214B15600001 - Triedený zber komunánych odpadov

125

Kód:

P0703

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov

Čas plnenia:
Celková cieľová hodnota:

t/rok
K - koniec realizácie projektu
0,0000

Typ závislosti ukazovateľa:
Subjekt:

OBEC MUŽLA

Identifikátor (IČO):
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Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane
podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

214B15600001 - Triedený zber komunánych odpadov

0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód

Názov

Merná jednotka

Celková cieľová
hodnota

Príznak rizika

Relevancia k HP

Typ závislosti
ukazovateľa

P0087

Množstvo vytriedeného komunálneho
odpadu

t/rok

125,0000

Áno

UR

Súčet

P0089

Množstvo zhodnotených nie nebezpečných
odpadov

t/rok

0,0000

Áno

UR

P0271

Počet osôb zapojených do informačných
aktivít

počet

0,0000

Áno

PraN

P0589

Počet zrealizovaných informačných aktivít

počet

0,0000

Nie

PraN

P0702

Zvýšená kapacita pre triedenie
komunálnych odpadov

t/rok

125,0000

Nie

UR

P0703

Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie
odpadov

t/rok

0,0000

Nie

UR
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7.

Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:

OBEC MUŽLA

Identifikátor (IČO):

00309125

Kód

Názov

Merná jednotka

Relevancia k HP

D0052

Množstvo vytriedeného kuchynského biologicky rozložitelného odpadu

MWh/rok

UR

D0053

Množstvo vytriedeného zeleného biologicky rozložitelného odpadu

t/rok

UR

D0059

Množstvo zhodnoteného zeleného biologicky rozložitelného odpadu

t/rok

UR

D0103

Počet novovytvorených pracovných miest

FTE

PraN, UR

D0104

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených dlhodobo
nezamestnými osobami

počet

PraN

D0105

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených dlhodobo
nezamestnými osobami - ženy

FTE

PraN

D0106

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK

FTE

PraN

D0107

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK - ženy

FTE

PraN

D0108

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami nad 50
rokov veku

FTE

PraN

D0109

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami nad 50
rokov veku - ženy

FTE

PraN

D0110

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so
zdravotným postihnutím

FTE

PraN

D0111

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so
zdravotným postihnutím - ženy

FTE

PraN

D0112

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených príslušníkmi tretích
krajín

FTE

PraN

D0113

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených príslušníkmi tretích
krajín - ženy

FTE

PraN

D0114

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami

FTE

PraN

D0115

Počet novovytvorených pracovných miest pre mladých ľudí (do 29 rokov)

FTE

PraN

D0116

Počet novovytvorených pracovných miest pre mladých ľudí (do 29 rokov)
obsadených ženami

FTE

PraN

D0128

Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným
postihnutím

počet

PraN, UR

D0155

Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora

podniky

UR

D0156

Počet podporených malých a stredných podnikov

podniky

UR

D0157

Počet podporených nových podnikov

podniky

PraN, UR
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8.

Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa
Subjekt:

OBEC MUŽLA

Identifikátor (IČO):

00309125

Výška oprávnených výdavkov:

440 943,74 €

Priame výdavky
Konkrétny cieľ:

- 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 - B.
Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov
vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov

Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:

214B15600001 - Triedený zber komunánych odpadov

Skupina výdavku:

435 147,74 €

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

63 360,00 €
283 040,00 €
88 747,74 €

023 - Dopravné prostriedky
021 - Stavby

Nepriame výdavky
Konkrétny cieľ:

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov
Oprávnený výdavok

Podporné aktivity:

310B156P0001 - Podporné aktivity

5 796,00 €

Skupina výdavku:

518 - Ostatné služby

5 796,00 €

8.2 Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP
Celková výška oprávnených výdavkov:

440 943,74 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

440 943,74 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000%

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

418 896,55 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

22 047,19 €
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