Projekt: Stálá konference o využití stavebních demoličních odpadů
Vyhodnocení výsledků předání stavebního demoličního odpadu
k recyklaci a opětovné využití recyklátů aneb:
„RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!“
(dále jen „RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!“)

Organizátor: AZS 98 s. r. o.
Recyklační centra v Plzeňském kraji:
 RC PLZEŇ
 RC ROKYCANY
 RC ZAVLEKOV
 RC BLOVICE
 RC STŘÍBRO
 RC TACHOV
 RC DOMAŽLICE
Pod záštitou KÚPK – Krajského úřadu
Plzeňského kraje:


Člena Rady Plzeňského kraje
pro oblast životního prostředí
a zemědělství

Partner projektu:



ARSM – Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice
RRA - Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s.

Sponzoři projektu:
Sponzorem projektu se může stát každá společnost, sdružení či jednotlivý občan, který se
společností AZS 98 s. r. o. uzavře sponzorskou smlouvu na podporu projektu „Stálá
konference o využití stavebních demoličních odpadů - Vyhodnocení výsledků předání
stavebního demoličního odpadu k recyklaci a opětovné využití recyklátů aneb: „RECYKLUJI!
NESKLÁDKUJI!!!“

PRAVIDLA CENY PROJEKTU Stálá konference o využití stavebních demoličních odpadů
Vyhodnocení výsledků předání stavebního demoličního odpadu k recyklaci a opětovné
využití recyklátů aneb:
„RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!“
(dále jen „RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!“)
Cena projektu „RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!“ se uděluje za zvyšování míry ukládání
stavebních demoličních odpadů k recyklaci a zvyšování míry opětovného využívání
recyklovaného stavebního materiálu zpět do staveb. Cílem projektu je zviditelnění přínosu
recyklace stavebních demoličních odpadů pro životní prostředí a maximální podpora osvěty
v tomto oboru.
1. O udělení ceny projektu „RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!“ rozhodují výsledky evidované
v programu SKLAD ODPADŮ společnosti INISOFT, kam jsou evidované v průběhu roku
veškeré příjmy odpadů i prodeje recyklátů recyklačních center provozovaných
v Plzeňském kraji společností AZS 98, a to vždy za období kalendářního roku, tedy od
1. ledna do 31. prosince.
2. Kandidátem na cenu „RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!“ jsou všechny společnosti, občané,
sdružení, která vstoupí se společností AZS 98 do obchodního styku a v průběhu roku
aktivně ukládají stavební demoliční odpady nebo odebírají recyklované kamenivo
z recyklačních center provozovaných v Plzeňském kraji. Podmínkou pro účast na
vyhodnocení výsledků, je pak realizace minimálně jednoho obchodního případu
uskutečněného na recyklačním centru v oblasti ukládky odpadů nebo prodeje
recyklovaného kameniva.
3. Společnost AZS 98 se z hodnocení vyjímá – její výsledky neovlivňují vyhodnocení
projektu.
4. Vyhodnocení výsledků projektu „RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!“ proběhne vždy
v březnu následujícího roku po ukončení sledovaného kalendářního roku, který je
předmětem hodnocení.
5. Výsledková listina bude uveřejněna na stránkách společnosti a zároveň na stránkách
partnerů projektu, a to nejpozději 14 dní před slavnostním vyhlášením výsledků.
6. Výsledky budou hodnoceny za kategorie:
a. Ukládka recyklovatelných odpadů za každé RC v Plzeňském kraji zvlášť (viz
seznam RC v úvodu) – vyhlášen bude vítěz:
1. Nejvyšší ukládka na RC Blovice
2. Nejvyšší ukládka na RC Domažlice
3. Nejvyšší ukládka na RC Rokycany
4. Nejvyšší ukládka na RC Stříbro

5. Nejvyšší ukládka na RC Tachov
6. Nejvyšší ukládka na RC Valcha
7. Nejvyšší ukládka na RC Zavlekov
b. Využití recyklátů za každé RC v Plzeňském kraji zvlášť (viz seznam RC v úvodu)
– vyhlášen bude vítěz:
1. Nejvyšší odběr recyklátu na RC Blovice
2. Nejvyšší odběr recyklátu na RC Domažlice
3. Nejvyšší odběr recyklátu na RC Rokycany
4. Nejvyšší odběr recyklátu na RC Stříbro
5. Nejvyšší odběr recyklátu na RC Tachov
6. Nejvyšší odběr recyklátu na RC Valcha
7. Nejvyšší odběr recyklátu na RC Zavlekov
c. Ukládka recyklovatelných odpadů spolu s využitím recyklátů na jednotlivých
recyklačních centrech (viz seznam RC v úvodu) – vyhlášen bude vítěz
1. TOP RC Blovice
2. TOP RC Domažlice
3. TOP RC Rokycany
4. TOP RC Stříbro
5. TOP RC Tachov
6. TOP RC Valcha
7. TOP RC Zavlekov
d. Ukládka recyklovatelných odpadů za všechna recyklační centra provozovaná
v PK dohromady – vyhlášen bude vítěz:
1. Společnost, která nejvíce využívá systém RC v PK při ukládce
SDO
e. Využití recyklátů za všechna recyklační centra provozovaná v PK dohromady –
vyhlášen bude vítěz:
1. Společnost, která nejvíce využívá systém RC v PK při využití
recyklátů
f. Ukládka odpadů spolu s využitím recyklátů na všech recyklačních centrech PK
– vyhlášen bude vítěz:
1. ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
7. V každé kategorii a. až f. bude honorován jediný, a to první kandidát.
8. Projekt „RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!“ je představován diplomem, dárkem a
poukazem na zvýhodněné využívání služeb společnosti AZS 98, a to v závislosti na
umístění jednotlivých kandidátů.
9. Vyhodnocení projektu „RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!“ je každoroční, každý ročník
projektu „RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!“ je vyhodnocen nejpozději v březnu
následujícího roku s tím, že vyhlášení výsledků projektu je hlavním bodem programu
slavnostního GALAVEČERA – „RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!!“ (dále jen Galavečer)

realizovaného dle scénáře sestaveného a schváleného Organizačním výborem (dále
jen OV) zpravidla v průběhu měsíce ledna. Galavečer bude pořádán vždy v Plzni
v období březen až duben následujícího roku.
10. OV sestává z předsedy a minimálně 2 členů. Předsedou OV je ředitel společnosti AZS
98, členy jsou vybraní zástupci partnerů projektu.
11. Organizační výbor zajišťuje veškerou organizační agendu projektu „RECYKLUJI!
NESKLÁDKUJI!!!“ včetně administrativní činnosti, publicity, prezentace projektu a
v neposlední řadě též sponzorské partnery, reklamu atd.
12. Pravidla a výsledky projektu jsou veřejně přístupná na internetu (www.azs98.cz,
www.recyklaty.cz, www.bezednaskladka.cz).
13. Tato pravidla byla sepsána dne 2. 12. 2015.
14. Dokument prošel revizí 2-12-2017 = ver2.

Za organizační výbor:

Kaldová Petra

