
Názov  projektu :       Sustainable use of former and abandoned landfills network for you

Projektov á  skratka:  SufalNet4EU

Trvanie  projektu:     10/2009 – 09/2011(24 months)

Lead  partn er:             Province of Noord-Brabant (NL) 

Slove n s k ý  projekto vý  partn er:  Mesto Košice 

Ostatní  partn eri  projektu:

PP 2  County of Böblingen, Municipal waste disposal DE
PP 3  Waste Recycling Company of County Ludwigsburg GmbH DE
PP 4  Municipality of Lavrio EL

PP 5  
South-Transdanubian Environment Protection & Water 
Management Directorate

HU

PP 6  Campania Region IT
PP 7  Regional waste and water agency, Sicily IT
PP 8  Wastecare NL
PP 9  Marshal Office of the Wielkopolska Region PL

PP 10  BISTRITA CITY HALL RO
PP 12  MALAGA COUNTY COUNCIL ES

PP 13  
General Directorate of Environmental Assesment and Quality 
of the Ministry of Industry, Energy and Environment of 
Extremadura Regional Government

ES

PP 14  Oldham Metropolitan Borough Council UK
PP 15  Belfast City Council UK
                                                    

Výšk a  finan n ej  pomoci  na  projekt:č  

                                          celkový rozpočet 2 632 939,99 €       ERDF: 2 042 420,98 €

Výška  finan n ej  pomoci  pre  slove n s k é h o  projekto v é h o  partn erač : 
                                          celkový rozpočet: 133 613,33 €         ERDF: 113 571,33 € (85%)
                                                     

Popis  projektu:  Projekt  SufalNet4EU  je  medzinárodným  kapitalizačným  projektom 
iniciatívy  INTERREG IVC s 15  partnermi  z desiatich  krajín  Európy:  Nemecko,  Grécko, 
Taliansko, Slovensko, Poľsko, Holandsko, Poľsko a Španielsko a Veľká Británia. Hlavnou 
aktivitou projektu je poskytnúť regionálnym a lokálnym orgánom verejnej správy z rôznych 
krajín EÚ špecifické nástroje na revitalizovanie uzavretých a opustených skládok odpadu 
v ich  oblastiach.  Nástroje  budú  poskytnuté  vďaka  vývoju  akčných  plánov.  Tie  budú 
následne  implementované  cez  hlavné  programy  štrukturálnym  fondov  v každom  zo 
zúčastnených  regiónov.  Tento  vývoj  plánov  je  spoločným  snažením,  v ktorom  všetci 
partneri postupujú cez štandardizovaný a jasne definovaný proces akčného plánovania. 

Ciele  projektu:   Hlavným  cieľom  projektu  je  dať  regionálnym  a lokálnym  úradom 
konkrétne nástroje na revitalizáciu regionálnych uzavretých a opustených skládok odpadu, 
a to spoločným vývojom akčných plánov v úzkej spolupráci s relevantnými regionálnymi 

         



stakeholdermi.  Tieto  budú  implementované  vďaka  využitiu  cieľov  1  a 2  štrukturálnych 
fondov, ktoré je možné čerpať v každom zo zúčastnených regiónov.
Medzi  ďalšie  ciele  projektu  patria  tiež  preklad  modelovej  stratégie  a ostatných 
osvedčených  postupov,  zainteresovanie  regionálnych  a lokálnych  stakeholderov  do 
prípravy regionálnych akčných plánov, politická vôľa dôležitá pre úspešnú implementáciu 
akčných plánov, a tiež rozširovanie osvedčených postupov vychádzajúcich z partnerstva 
SufalNet4EU do ostatných regiónov EÚ.

O akávan é  výsl ed ky  projektu:  č Jedným  z výsledkov  tohto  projektu  bude 
implementácia osvedčených postupov na výskum, hodnotenie environmentálneho rizika 
a znovu využitie bývalých skládok odpadu v regionálnych akčných plánoch. Akčné plány 
následne vyústia do implementovaných projektov.  Projekt  SufalNet4EU bude tiež viesť 
k financovaniu  implementácie  aktuálnych  projektov,  uvedených  v regionálnych  akčných 
plánoch  hlavných  regionálnych  programov  štrukturálnych  fondov  EÚ.  Projekt  rovnako 
zvýši  znalosti  zamestnancov  regionálnych  úradov  a participujúcich  organizácií  vo  veci 
dlhodobo udržateľného využitia bývalých skládok odpadu. Dôležitým výsledkom bude tiež 
propagácia dlhodobo udržateľného využitia bývalých skládok odpadu v iných regiónoch 
EÚ.  

         


