Obec Čaklov v zastúpení starostom obce Andrejom Dragulom a obecným zastupiteľstvom projektom reagovali na výzvu Ministerstva životného
prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(NFP) zameranú na Triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko- biologickú úpravu komunálnych odpadov..
Predmetom obcou realizovaného projektu s názvom Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov je zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov.
Medzi hlavné aktivity projektu patria triedený zber odpadov a informačné aktivity ako súčasť investičného projektu.
Prípravné práce projektu obsahovali spracovanie projektovej dokumentácie stavby projektovou kanceláriou Anaprojekt Smižany.
Po schválení žiadosti o poskytnutie NFP nasledovala samotná realizácia stavebných prác projektu. Stavebné práce spočívali vo výstavbe zberného
dvora s oplotením, spevnenou plochou a prístreškom v termíne od júna 2017 do októbra 2017 a dodávateľom stavby bola firma Grund Vranov n.T.
Zároveň začala dodávka vybavenia zberného dvora technikou firmou Agratech Vranov n.T. Jedná sa o vybavenie traktorom, traktorovým prívesom s
trojstranným sklápaním, hydraulickou rukou za traktor, čelným nakladačom, štiepkovačom za traktor, hákovým nosičom kontajnerov,
oceľovoplechovými kontajnermi s objemom 9, 14 a 19 m3 po 3 ks, vyklápačom 1100 l kontajnerov, plastovými 1100 l kontajnermi - 10 kusov,
vyklápačom 120 l plastových nádob , 120 l plastovými nádobami - 10 ks, výklopnými a vaňovými kontajnermi - 6 ks.
Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov z kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu bola vo výške 95% z celkových rozpočtových
nákladov projektu teda 242 025,09 Eur.
Súčasťou investičných aktivít projektu sú aj informačné aktivity vykonávané interným odborno technickým zamestnancom obce. Jedná sa
o spracovanie powerpointových prezentácií pre žiakov miestnych škôl, informáciu o projekte a jej priebežnú aktualizáciu na webovej stránke obce,
spracovanie a výrobu informačného bulletinu pre všetky domácnosti, podnikateľské prevádzky, školské a verejnoprávne zariadenia, seminár pre
vybraných obyvateľov obce a inzerciu v tlači.
Podpornou aktivitou projektu je projektové a finančné riadenie projektu realizované projektovým manažérom so skúsenosťami s riadením projektov
financovaných z fondov EÚ Ing. Michalom Dvorjakom.
Priamymi užívateľmi výsledkov projektu sú všetci obyvatelia obce Čaklov.
Medzi hlavné merateľné ukazovatele realizovaného projektu patria:
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu – 249,59 ton ročne
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov - 249,59 ton ročne
Počet osôb zapojených do informačných aktivít – 2 620
Počet zrealizovaných informačných aktivít - 5

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Kohézneho fondu
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

