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EU PROJEKT 

INFORMACIJE O PROJEKTU OPĆINA MOLVE 

 

 

NAZIV PROJEKTA: 

 

Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve KK.06.3.1.03.0070 

 

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: 

 

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., 

unutar prioritetne osi 6 Zaštita okoliša i održivost resursa Europskog fonda za regionalni 

razvoj i investicijski prioritet 6i Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne 

stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice 

ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, te specifičnom cilju 6i1 -Smanjenje količine otpada koji 

se odlaže na odlagališta. 

 

Svrha provedbe projekta Građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Molve je povećati 

stopu odvojeno prikupljanog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koji se odlaže na 

odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te 

krupnog komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovo 

odgovarajuću oporabu ili zbrinjavane. Projekt doprinosi i ispunjavanju ciljeva iz Plana 

gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. ("Narodne novine" broj 3/17.). 

Lokacija projekta je na području Općine Molve (k .č. br. 1310 k.o. Molve) u Koprivničko-

Križevačkoj županiji. Reciklažnim dvorištem će nakon završetka projekta upravljati Selsko 

komunalno društvo Molve d.o.o.. Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom ("Narodne 

novine" broj 117/17) u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavlja se i potrebna oprema. 

Tijekom provedbe projekta organizirat će se informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti 

promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada. 

 

CILJEVI PROJEKTA I POKAZATELJI: 

 

Kako bi se povećalo pravilno zbrinjavanje otpada prema vrstama reciklažno dvorište će biti 

izgrađeno na lokaciji koja će svim stanovnicima pružati jednake mogućnosti zbrinjavanja 

otpada te tako ukloniti moguće nastanke divljih odlagališta, a ujedno i poučiti populaciju o 

važnosti oporabe otpada. Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta povećava se količina 

recikliranog otpada čime otpad postaje novi resurs. Minimizira se zagađenost okoliša, 

umanjuje koncentracija stakleničkih plinova pravilnim zbrinjavanjem otpada. Unutar 

reciklažnog dvorišta će se provoditi aktivnosti poticanja, ali i sakupljanja biootpada, odnosno 

kompostiranje kroz mjere za optimalnu iskorištenost infrastrukture reciklažnog dvorišta. 
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Ciljevi projekta s pokazateljima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjere za optimalnu iskorištenost reciklažnog dvorišta: 

 

1. Edukacija svih skupina stanovnika na području općine o načinu odvajanja, skupljanja i 

dovoza otpada do zelenih otoka ili reciklažnog dvorišta; educiranje i informiranje o 

rezultatima korištenja reciklažnog dvorišta i koristima koje iz njega proizlaze, 

2. Uspostavljanje i održavanje kutka ponovne upotrebe gdje se mogu predmet, odjeća, 

obuća razmjenjivati ili direktno pokloniti osobama slabijeg imovinskog stanja, 

3. Akcije sakupljanja određenih vrsta otpada (prema danima -dan sakupljanja baterija, 

dan papira i slično), 

4. Sustavno organizirane edukacije i posjeti odgojno obrazovnih ustanova u reciklažno 

dvorište i sudjelovanje u razvrstavanju otpada, 

5. Informiranje stanovnika o količini sakupljenog, odloženog i recikliranog otpada kako 

bi se stvorila svijest o važnosti i vrijednosti pojedinih vrsta otpada (primjerice prodaja 

sakupljenog starog papira), 

Pokazatelj Mjerne vrijednosti Doprinos 

Polazišna 

vrijednost 

Ciljana 

vrijednost 

Ukupno predviđena količina 

odvojeno prikupljenog otpada u 

reciklažnom dvorištu u prvoj 

punoj godini nakon ishođena 

uporabne (tona) 0,00 66,00 66,00 

Postotak stanovništva 

obuhvaćen provedenim 

informativno-obrazovnim 

aktivnostima na području 

obuhvaća projekta, s ciljem 

upoznavanja o ulozi reciklažnog 

dvorišta u cjelovitom sustavu 

gospodarenja otpadom i 

pravilnim odvajanjem otpada u 

kućanstvima (%) 0,00 70,00 70,00 

Planirani broj obrazovnih 

aktivnosti vezanih za korištenje 

reciklažnog dvorišta i pravilno 

odvajanje otpada u kućanstvima 

na području obuhvata projekta 

(broj) 0,00 4,00 4,00 
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6. Redoviti podsjetnici o rasporedu sakupljanja pojedinih vrsta otpada, 

7. Uvođenje nagrađivanja ali i upozoravanja (kažnjavanja) za propisno, odnosno 

nepropisno odvojen ili odložen otpad, 

8. Organiziranje pomoći odvajanja otpada starijima i nemoćnima od strane, komunalnog 

poduzeća, udruga, gerontodomaćica, učenika ili drugih dobrovoljnih sudionika, 

9. Poticanje kompostiranja sakupljanjem biootpada. 

 

Navedene mjere će doprinijeti optimalnoj iskorištenosti  reciklažnog dvorišta uključivanjem 

svih stanovnika općine Molve za sudjelovanje u odgovornom gospodarenju otpadom 

pažljivim sakupljanjem, razvrstavanjem i odlaganjem počevši od vlastitih kućanstava. 

 

Očekivani rezultati projekta: 

 

Reciklažno dvorište će omogućiti svakodnevno, lokacijom pristupačno područja odlaganja 

različitih vrsta otpada. Edukacija koja će biti osigurana svim ciljnim skupinama dodatno će 

osvijestiti o lakoći i važnosti razvrstavanja i pravilnog odlaganja otpada, što će utjecati na 

ekonomske koristi za društvo i okoliš, smanjenjem emisije CO2, ponovnom oporabom u 

ukupnom smanjenju količine otpada koje danas nastaje. 

 

 

Vrijednost projekta: 

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.278.900,00 kn 

 

EU sufinanciranje projekta iznosi 1.937.064,70 kn (85 %) 

 

Općina Molve financira iznos 341.835,30 kn  (15%) 

 

Partner na projektu je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost. 

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda. 

 

Razdoblje provedbe projekta je od 9. ožujka 2018.godine do 5. siječnja 2020. godine. 

 

Kontakt osoba za više informacija: Karolina Franjo, mag.iur., 048/892-021, email: 

juo@molve.hr 

 

 

 

Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost OPĆINE MOLVE. 

 


