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Region 6lni poradenski a informaèní místa
pro prioritní osu 4 - Odpady
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Clànl9 o Regìonélních poradenslgkh a informaèních místech
(RPIM) se pomalu stévají seriàlem. Po informaci z minulého

èísla Priority o \rzniku RPIM pro prioritní osu 1 - ZlepÈovéní

vodohospodóÉké infrastruktury a sniZovóní rizika povodní,

se v tomto èlénku lze doèíst o zahéjení provozu dalèích RPll\4,
tentokÉte pro prioritní osu Operainího programu Zivotni
prosîfedí (OPZP) 4 - Odpady, konkrétnè pro opatfení4.1 -

Zkvalitnèní naklédéní s odpady.

Bèhem èen ence a srpna Srímí
tono avorrrno prosEecu (ùfzr
óR) vyhodnotil popÉvkové Èí-
zenl na dalÈí síd piloních RPIM,
tentolciíte pro odpady Z píijarfch
rnbídek, kterych se s€òlo 21, hod-
notící kornise rybrala na dalÈí st'a-
né uvedené dodavatele, ktei bu-
dou poskltorat stejnf poradenslcf
sewis jako v pÌípadè zmínènfdr
RPIM pro oblast vody. To zname
n6, àe budou poslgtorat podporu
potenciiílním Èadatelùm, jejichi
projekty piispèjl ke sniàovíní
produkce odpadù, k zulÈení ry-
uàíwíní odpadú jalo nóhrady pri-
nímích pfrcdních zdtojù a k mi-
nimalizaci negativnídr vlivú na
zdraví lidí a Èivonrí prostiedí, Pe
radenskí mlsta zahríjl wou òinnosr

bèhem srpna ajejicà fungovríníje
v pilotním ovèioviní naplànoraíno
do konce tohob rcku.

Cflem je z rybranfch do-
davatelú vybudolat síd pora.
denskfch míst, kteÉ bude èítat
celkem 14 RPIM. Tàto síd bùde
schopna obsóhnout celé územi
Òeské republiky jalo v pÍípadè
RPIM pro vodu. Jedinfm rozdi
lem ve srovn6ní RPIM pro vodu
a RPIM pro odpady bude sku-
teénost, Ze jednodir,{ poradenskÉ
místa nebudou mít al<èní rídius
dle územních jednotek NUTS
U, jako tomu bylo u RPIM pro
vodu. Poradny budou pracorat
v rozsahu jednotli\.ich krajù.
Stejnè jako v piípadè pomden-
skfch míst pro vodu i zde budou

poradenské a informaèní aktivity
pos\4ovíny zdarma. Dokumen-
tace potÍebnó pro úèast v OPZP
se vÈak pro àadatele o dotace
vypmcovìívat nebude, protoÍe
jejl_zpracovÉrf je nókladem, kte-

rf je úspè3nému àadateli hrazen
v rÉmci podpory z OPZP

Na leto3nl rok je rovnèÌ pld-
nouína piíprawa obdobné pora-
denské sítè, a to pilotnè ve speci
fickf9húzemlch. - (<

Podepslnl smlouvy na RPIM-2. Na snímÈu tva Svóbààovó,
(Envicon) s Petrem StèpÉnkem (SFZP ÒR): 
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objednací lístek

Zasífejte na adresu Stótní fond Ìivotního prostÌedí CR" Kaplanova 1.937/7,748 0O Praha 11 - Chodov

objednatel

V piípadè zójmu o pfedchozí òísla aasopisu Prio.ita nés nevóhejte kontaktovat na telefoním èísle 267 994 300 èi faxovém èísle 272 936 597.


