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NAŠE VIZE 
Stavební a demoliční odpad (SDO) reprezentuje až 20-

30% veškerého odpadu vygenerovaného v Evropě, a 

proto je jeho řízení top prioritou pro EU. Míra opětovného 

využití se v jednotlivých zemích EU liší (10-90%). Rámcová 

směrnice o odpadech (2008) a Construction 2020 (nová 

strategie EU o nakládání se SDO) stanovily do roku 2020 

70% míru recyklace a opětovného využití SDO, stejně jako 

tzv. Circular Economy Package (strategický balíček 

akčního plánu EU pro cirkulární ekonomiku). 

Správa ekologického řízení SDO znamená vytvoření 

nových služeb, produktů a změn ve stávajících 

obchodních modelech v oblasti SDO. To s sebou také 

přináší nové pracovní příležitosti a investiční příležitosti. 

Rozvoj měst a venkova tak může dosáhnout nových 

prahů udržitelnosti a účinnosti zdrojů. 

CONDEREFF má za cíl posílit regionální kapacity pro 

zvyšování míry recyklace a opětovného využití odpadů 

na výzkum a vývoj v regionech účastnících se projektu. 

"Zelená" správa SDO také znamená efektivní využívání 

zdrojů díky opětovnému použití různorodých materiálů 

(např. písek, cihly, dřevo, sklo, kov). Budovy a materiály by 

měly být navržené od počátku tak, aby vydržely déle a 

byly vhodné pro dekonstrukci a opětovné použití 

materiálů. Pokud jde o výzkum, inovace a vývoj, 

recyklace SDO představuje mnoho příležitostí a úkolů. 

Cirkularita a cirkulární ekonomika jsou podle EU způsoby 

dlouhodobé udržitelnosti životního prostředí a 

ekonomické konkurenceschopnosti. Poskytují náměty, jak 

přehodnotit způsob, jakým jsou produkty, materiály a 

zdroje navrženy, vyráběny, používány a likvidovány. 

Podobně také tzv. „zero waste“ operations - provozy s 

"nulovým odpadem" - se snaží o úplné opětovné použití 

všech materiálů stavby. Aby toto mohlo být efektivní, 

předpokládá se v budoucnu nějaká průmyslová 

symbióza, kdy by jeden průmysl používal suroviny z 

odpadů jiného průmyslu. 

 

  

 

 

Projekt CONDEREFF považujeme za mocný nástroj, 

který je zaměřen na osvojování a sdílení 

osvědčených postupů, na změnu politik a 

tímpádem i na zlepšení efektivnosti využívání 

odpadů v oblasti stavebního a demoličního 

odpadu. V současné době je osvojována 

recyklace plastů a papíru, přičemž v našich 

regionech pro tuto recyklaci existují značné 

zkušenosti a předpisy, což ovšem nelze říci o 

recyklaci stavebních a demoličních materiálů. V 

těchto materiálech však existuje vysoký potenciál 

recyklace, který je třeba využít k hledání 

udržitelnějšího světa a cirkulární ekonomiky. 

 

- Polytechnická Univerzita Valencie (ES) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapování 
AUDITU ODPADŮ 
  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Majitel pozemku 
jmenuje auditora získaného z 

regionálního registru pro audit 

odpadů 

Odpadový 

management  

spravuje a likviduje nejen S & D 

odpad, ale take celý recyklační 

cyklus znovupoužitých surovin 

Výrobce 

se podílí na auditu odpadu, poskytuje 

specifikace získaných materiálů 

Auditor  

je kvalifikovaný odborník pro 

stanovení technik demolice, 

povahy materiálů a odpovídající 

ošetření a zpracování 

Dodavatel  

je odpovědný za stavbu / demolici 

/ renovaci 

Úřad  

vydává povolení k demolici a 

renovaci, dohlíží na audit 

odpadů a odpovídá na dotazy 



 

 
 
 

AKTIVITY PROJEKTU 
Celoprůmyslový Protokol 

o stavebním a 

demoličním odpadu 

zlepšuje identifiaci, 

třídění, sběr, logistiku, 

zpracování a řízení 

kvality 

 

   

01 

Průzkum recyklačních 

kapacit,  potenciál trhu pro 

opětovné použití materiálů, 

povědomí veřejnosti 

 
02 

Auditní vzdělávání, 

veřejné zakázky, 

nařízení 

03 

Nástroje & zdroje / Stopovat 

& sledovat SDO 

 
04 

Akční plány / 

cesta k regionální 

zelené správě  

SDO 

 

PROBÍHAJÍCÍ AKTIVITY 

ID aktivity:  A1 

Typ aktivity: Výzkum, sběr dat 

Trvání: 1 semestr 
 

Projekt začíná svou cestu společnými výzkumnými aktivitami. 

Tento druh aktivit provádí jeden partner, ale vyžaduje 

spolupráci všech členů konsorcia. Stručně řečeno, v prvním 

semestru projektu jsou odstartovány čtyři výzkumné okruhy: 

a) srovnávací analýza právních předpisů a předpisů S&D na 

partnerských územích (region Lazio), b) šetření 

ekonomického potenciálu recyklovaných materiálů SDO a 

identifikace prioritních oblastí (ISW), c) analýza recyklační 

kapacity SDO v partnerských územích (AURA-EE) a d) 

analýza názoru veřejnosti a klíčových aktérů projektu na 

vnímání obnovitelnosti a spolehlivosti SDO (ENEA). 

Během prvního semestru vypracují partneři odpovědní za 

každou činnost metodiku sběru dat. Partneři poté přispějí 

svým sběrem dat poskytnutím informací o regionální, místní a 

územní statistice. Sledujte projektový zpravodaj, abyste drželi 

krok s výsledky výzkumu, na němž máte i Vy, jakožto klíčoví 

aktéři, svůj podíl! 

 

Separační a recyklační zařízení pro SDO 



 

 
 

  

ID aktivity:  A2 

Typ aktivity:   Politika sdílení informací a vzájemného 

vzdělávání klíčových aktérů 

Trvání: 1-6 semester 

 
 

Politika sdílení informací a vzájemného vzdělávání klíčových 

aktérů je název pro schůzky regionálních zainteresovaných 

subjektů projektu, které se budou konat každý semestr 

během první fáze projektu. Tyto opakující se schůzky budou 

pořádány všemi partnery (kromě ENEA) dvakrát ročně. 

Cílem je identifikovat, pozvat a zapojit všechny regionální 

aktéry se zájmem o správu a recyklaci SDO. Dlouhodobým 

cílem je, aby tyto skupiny byly konsolidovány alespoň po 

dobu trvání projektu. Skupiny klíčových aktérů projektu jsou 

zakládajícím blokem pro vyvolání změn na místní a regionální 

úrovni. Schůzky jsou důležité pro dosahování dohod, 

sdělování regulačního a legislativního vývoje, iniciativ a 

především vytvoření vztahů mezi klíčovými aktéry v oblasti 

řízení SDO. 

 

Pravidelné schůzky klíčových aktérů 



 

 
  

AKTUALITY V PROJEKTU 
Typ aktivity:  Kick-off Meeting projektu 

Místo:  Fakulta stavebního inženýrství, Valencie, 

Španělsko 

Datum:  4-5 června 2018 

 

Momentka ze setkání partnerů ve Valencii 

 

 

Město Valencie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDEREFF uspořádal první projektové setkání! Setkání 

se konalo 4. a 5. června 2018 na Polytechnické univerzitě 

ve Valencii, fakultě stavebního inženýrství. Polytechnická 

univerzita ve Valencii je vedoucím partnerem projektu 

CONDEREFF a zároveň vedoucí výzkumnou institucí 

konsorcia. Kick-Off Meeting sloužil jako vynikající 

příležitost pro členy partnerství, aby se navzájem 

představili a zahájili 5letou spolupráci. Úvodního setkání 

projektu se zúčastnilo všech osm partnerů ze sedmi zemí. 

 

Během úvodního setkání představili partneři projektu své 

úkoly, které jim byly přiděleny a diskutovali na základě 

sdílení svých zkušeností a současných postupů řízení S&D. 

Akční plán projektu byl důkladně projednán a účastníci 

si ujasnili všechny požadavky projektu. Zvláštní důraz byl 

kladen na nadcházející aktivity projektu. V průběhu 

prvního semestru projektu byl vypsán seznam úkolů, které 

mají být provedeny, a schůze byla tímto ukončena. 

Partneři projektu se těší na další setkání se spoustou 

vývoje, výzkumných aktivit a nových nápadů! 

 



 

 
 

 

ZAPOJTE SE! 
 

  https://www.facebook.com/Condereff/ 

  

https://twitter.com/CONDEREFF 

 

 https://www.linkedin.com/in/condereff-

project/ 

 

Polytechnická universita 

Valencie (Španělsko) 

 Region Thessálie (Řecko) 

 
Agentura pro energii se 

sídlem v kraji Auvergne-

Rhône Alpes (Francie) 

 Regionální rozvojová 

agentura Pardubického 

kraje (ČR) 

 

Agentura nových 

technologií, energie a 

udržitelné rozvojové 

ekonomiky (Itálie) 

 

 

Region Lazio (Itálie) 

 Štýrská provinční vláda – 

Odbor vodního 

hospodářství, zdrojů a 

udržitelnosti (Rakousko) 

 

ISW –  Institut strukturální 

politiky a ekonomického 

rozvoje (Německo) 

 

O NÁS 

 
CONDEREFF je spolufinancován programem INTERREG Europe 

/ Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) 

 

KONTAKT 

 
Email: jana.beskydova@rrapk.cz 

Web:  www.interregeurope.eu/condereff/ 
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