Shrnutí výstupů z Akčního plánu ke strategickému cíli „Navrhneme a budeme sledovat sadu vlastních indikátorů udržitelného rozvoje procesů
MA 21 na krajském úřadě“
indikátor (jednotky)
Tendence indikátoru
Množství vytříděného
Zvýšení třídění využitelných složek odpadu
papíru (kg/zaměstnanec/rok)
Množství vytříděného plastu +
nápojových kartonů (kg/zaměstnanec/rok)
Množství vytříděného skla
(kg/zaměstnanec/rok)
Množství vytříděného NO
(kg/zaměstnanec/rok)
Množství směsného odpadu
(kg/zaměstnanec/rok)
elkové množství odpadu
(kg/zaměstnanec/rok)
Produkce odpadů/náklady (množství/Kč) Stabilizace nákladů za odpady

Druhy recyklovaného materiálu (výčet
Zvýšení využívání recyklovaných materiálů
druhů, % vyjádřené množství recyklované
formy daného druhu materiálu v poměru
k nerecyklované formě)

Oblasti užívání recyklovaných materiálů Zvýšení využívání recyklovaných materiálů
(na odborech KrÚ)

Výsledky
Rok

2006

2007

papír (kg/úř.)

5,6

8,5

Ano

plast + kart.

1,3

2,4

Ano

sklo

1,0

0,5

NE

NO

0,3

0,4

Ano

Směs

79,3

71,2

Celkem

87,5

83

Rok
tun

2006
33,38

2007
32,86

Splněno

Splněno
nehodnotí se

Kč

170 609,-

145 469,-

nehodnotí se

Kč/tuna

5 111,-

4 427,-

ANO

2006
25%
62,5%

2007
25%
63,3%

Rok
Kancel. potř.
Renovace tonerů
Propagační
předměty kraje
v obalech z recykl.
papíru
Zpravodaj, Noviny
kraje - na
recyklovaném
papíře

5%

5%

2006
Ne

2007
Ano

Splněno
?
Ano
?

Ano

indikátor (jednotky)
Spolupráce se společností EKO-KOM,
a.s. (ano/ne; Kč/rok)
Investice do úspor energií z evropských
fondů (počet projektů; příp. v Kč/rok u
podpořených projektů)
Zprostředkování využívání vratných
obalech v bufetu úřadu (ano/ne)

Evidence využívání vratných obalů/PET
lahví v bufetu úřadu (ano/ne; příp. %
poměr/kalendářní měsíc)

Rozšíření evidence VZ kraje o údaj
„v kvalifikačních předpokladech
požadována certifikace vedoucí
k zohledňování ochrany ŽP“ (ano/ne)

Tendence indikátoru
Zajištění podílu finančních prostředků
čerpaných z jiných zdrojů přispívajících k
ochraně životního prostředí na KrÚ
Zajištění podílu finančních prostředků
čerpaných z jiných zdrojů přispívajících k
ochraně životního prostředí na KrÚ

Výsledky
Ano / 4,5 mil. Kć

Ne

Využívání vratných obalů
Zprostředkování objednávek nápojů ve
vratných obalech prostřednictvím bufetu
krajského úřadu
(zavedeno od února 2007 pro
krátkodobé akce pořádané v budově B;
akce pořádané OSH zavedeno po
spotřebování zásob 0,5 l PET lahví)

Splněno
Ano

Splněno
Evidence využívání vratných obalů/PET Ano
lahví (% zastoupení občerstvení ve skle)
Květen: poměr využívání je 9%
Září: poměr využívání je 10%

Zohledňování ochrany ŽP v procesu zadávání
veřejných zakázek
Nově zavedeno od ledna 2007
způsobem: rozšíření databáze VZ kraje
o údaj, zda-li je v kvalifikačních
předpokladech uchazeče požadována
certifikace vedoucí k zohledňování
ochrany ŽP (ISO, EMS, EMAS, Ekol.
šetrný výrobek,…)
Zastoupení veřejných zakázek kraje
Zohledňování ochrany ŽP v procesu zadávání
s požadavkem certifikace v evidenci (% veřejných zakázek
květen 2007 – 1/93;
poměr VZ s požadavkem v kvalifikačních
září 2007 – 6/127
předpokladech na certifikaci/ VZ bez
požadavku)

Splněno
Ano

Splněno
Ano

