NEJLEPŠÍ SYSTÉM NA EVIDENCI ODPADŮ

Reálná data

Kontrola a přehled

Jednoduchost

Inovativnost

Zanalyzujeme vaše odpady

Získáte přehledné výsledky

Začneme s jejich evidencí

Ušetříte obecní finance

Motivujeme občany k třídění

Zvýšíte úroveň třídění

10% - 30%
Prostřední Bečva

Průměrná
česká obec

úroveň třídění odpadů

Každý měsíc se počítá

"Musím říct, že jsem byl opravdu překvapen, a to velice, velice pozitivně. Po čtyřech měsících od spuštění
ECONITu se enormně zvýšilo množství vytříděných složek a došlo k poklesu směsného komunálního odpadu
o více než 20 %. Je neuvěřitelné, jak se občané v třídění odpadu zlepšili a já jim za to opravdu děkuji."
Ing. Radim Gálik,
starosta obce

SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

SKLO

Srovnání vývoje
tříděného a komunálního
odpadu

PAPÍR

PLAST

Zvyšte úroveň třídění
s ECONITem

50% - 84%
úroveň třídění odpadů

NÁPOJOVÉ
KARTONY

Před zavedením ECONITu
Po zavedení ECONITu

+12%

Trojanovice

+74%

+90%

+1860%

-31%

Systém na míru

“Díky tomuto systému, který používáme již od roku 2009, jsme v celkovém nakládání s odpady desítky tisíc
v plusu.” Obec Trojanovice v oblasti odpadů během 5 let zavedla několik opatření, jedním z nich je také elektronická evidence odpadů, kterou pan starosta považuje za klíčovou při optimalizaci nákladů za komunální
odpady a kvalitní podklad pro zavedení separace tříděných složek odpadu přímo z domácností.

Hlásná Třebaň

Zvýšení úrovně třídění

"Díky důkladné osvětě a nastavení systému jsme již po prvním měsíci zaregistrovali

Mgr. Jiří Novotný,
starosta obce

zvýšení úrovně třídění, například u plastů až o 70 %. Adresné třídění nám pomohlo
vyřešit problém s nedostatkem místa pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. "

PRO MÉNĚ ODPADU

JRK Česká republika s.r.o.

www.meneodpadu.cz

Bolzanova 1

info@meneodpadu.cz

110 00 Praha 1

Ing. Vnislav Konvalinka,
bývalý starosta obce
JRK Česká republika

EVIDENCE SMĚSNÉHO
A TŘÍDĚNÉHO ODPADU

K EVIDENCI ODPADŮ JE POTŘEBA
SOFTWARE

HARDWARE

- Evidenční modul

- Tiskárny

- Motivační modul

- Čipy/kódy

- Statistický modul

Komplexní
šitéVAŠICH
na míru POTŘEB
ŘEŠENÍřešení
PODLE

SPOTŘEBNÍ
MATERIÁL

- Mobilní terminály

- QR kódy
- Pytle

SBĚRNÝ DVŮR

Svozová firma

PROČ JE QR KÓD JEDINEČNÝ?
OBECNÍ
SLUŽBY

OBECNÍ SLUŽBY

SVOZOVÁ FIRMA

SBĚRNÝ DVŮR

odpady sváží a evidují
dům od domu zaměstnanci
obecních služeb

odpady sváží a eviduje
svozová firma buď dům
od domu nebo z jednoho
sběrného místa

odpady se evidují
na sběrném dvoře, kam
je nosí občané sami

Rychlá reakce

Vysoká čitelnost i v nepříznivých podmínkách

Zakódování velkého
objemu dat

Nevyžaduje natočení kódu ani inverzi
či kontrast barev

Odolnost

Levná varianta oproti čipům

JAK PRACOVAT S OBČANY

1

2

Osvěta v třídění

VÝHODY ZAVEDENÍ SYSTÉMU

OBEC

OBČAN

Přehled o odpadech

Pohodlný systém třídění

Data pro statistiky a výkazy

Šetření životního prostředí

Úspora obecních financí
Motivace občanů

Bonusy za zapojení se do systému

3

Registrace
do systému

Rozdání
pytlů/nádob
a kódů

4
Třídění do
označených
nádob/pytlů

MOTIVACE OBČANŮ
Sleva z poplatku

Paušální sleva

Zaplať, kolik
vyhodíš (PAYT)

Bonusový systém je možné nastavit individuálně podle potřeb
každé obce. Můžete tak získat spravedlivý motivační systém
pro vaše občany.

