
Názov  projektu :       Waste to Energy 

Projektov á  skratka:  W2E

Trvanie  projektu:     01/2010 – 06/2012 (30)

Lead  partn er:             Östergötland County Administrative Board (SE)
Slove n s k ý  projekto vý  partn er:  Regionálna Energetická Agentúra (REA); 
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Ostatní  partn eri  projektu:

Cumbria County Council UK
Abruzzo Region / A.R.A.E.N. – Abruzzo Regional Energy Agency IT
South Great Plain Regional Deveopment Agency HU
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship PL
Dâmboviţa County Council RO

                                                    

Výška  finan n ej  pomoci  na  projekt:č  

                                      celkový rozpočet 1 063 874,00 €            ERDF: 837 744,30 €

Výška  finan n ej  pomoci  pre  slove n s k é h o  projekto v é h o  partn erač : 
                                       celkový rozpočet (SIEA): 85 438,00 €    ERDF: 72 622,30 € (85%)
                                       celkový rozpočet (REA):  70 440,00 €    ERDF: 59 874,00 € (85%)

                                                
Popis  projektu:  Projekt  W2E je medzinárodným projektom iniciatívy INTERREG IVC 
s 8  partnermi  zo  siedmich  krajín  Európy:  Maďarsko,  Taliansko,  Slovensko,  Poľsko, 
Švédsko,  Rumunsko.  Tento  projekt  sa  zameriava  na  kľúčové  témy  Lisabonskej 
a Gotenburskej stratégie. Adresuje problém narastajúceho odpadu v EÚ, podporuje vývoj 
zdrojov  obnoviteľnej  energie  a tiež  prispieva  k rastu  sektora  environmentálnych 
technológií.  Projekt  sa  preto  zaoberá  potenciálnym  zlepšením  dlhodobo  udržateľného 
odpadového hospodárstva v regiónoch Európy a tiež produkciou energie z odpadu. 
 
Ciele  projektu:  Cie om  projektu  je  výmena  znalostí  aľ  osved ených  postupovč  
v regionálnych  politikách  pre  dlhodobo  udržate né  odpadové  hospodárs tvo.ľ  
Základom  je  zmena  vnímania  odpadu  na  potenciálny  zdroj  energie  a  zvýšenie  
získavania  energie  z  odpadu.  Tento  projekt  bude  viesť  k vytvoreniu  regionálnych 
akčných plánov na zlepšenie dlhodobo udržateľného odpadového hospodárstva a úrovne 
získavania energie z odpadu v partnerských regiónoch. Zároveň budú adresované tri na 
seba nadväzujúce témy, ktoré ovplyvňujú európske regióny:

• Podpora politík, ktoré vedú k odkloneniu odpadu zo skládok
• Preukázanie spôsobov ako zvýšiť produkciu udržateľnej energie, a
• Prispievanie k nízko-uhlíkovému ekonomickému rastu v zúčastnených regiónoch

O akávan é  výsl e dk y  projektu:č  Hlavnými výsledkami budú: a) vytvorenie nástroja 
politiky,  ktorý  podporí  regióny  vo  vývoji  viac  udržateľných  stratégií  odpadového 
hospodárstva; b) vytvorenie 7 akčných plánov udržateľného odpadového hospodárstva, 
a to  jedného  v každom  regióne  (dvaja  slovenskí  partneri  budú  pracovať  spoločne  na 

         



jednom akčnom pláne),  ktoré  sa  zamerajú  na  redukciu  odpadu  určeného  na  skládku 
a potenciálneho získania energie z toho odpadu.

         


