
  

  

Název:  Fond ASEKOL opět rozdělí dva miliony na ochranu životního prostředí  

  

Datum:  25.02.2014  

Nezisková organizace ASEKOL vyhlásila již sedmý ročník grantového řízení Fondu ASEKOL. I letos v 
něm mohou obce, kraje, nevládní neziskové organizace a provozovatelé sběrných dvorů požádat o 
finanční příspěvek pro projekty zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektrozařízení, a to do 31. 
března 2014. Rozdělovat se budou dotace v celkové hodnotě 2 milionů korun. Od roku 2008 Fond 
ASEKOL podpořil téměř 250 projektů, mezi něž rozdal skoro 15 milionů korun.  
 
Fond ASEKOL rozdělí dotace ve třech tematických okruzích. "Tři programy zaměřené na osvětu, 
rozšíření či rekonstrukci sběrných míst zajišťují pomoc fondu v rozličných oblastech zpětného odběru 
vysloužilých elektrozařízení," říká Kristina Mikulová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.  
 
Žadatelé o dotaci mohou posílat své přihlášky během února a března 2014 na adresu sídla 
společnosti ASEKOL. Přihlášky se podávají pomocí formuláře "Přihláška do grantového řízení", který 
je k dispozici na www.asekol.cz, v sekci Fond ASEKOL, spolu s doplňujícími informacemi. V dubnu 
proběhne vyhodnocení přihlášek, v květnu vyhlášení výsledků a uzavření smluv. ASEKOL očekává, 
že podpořené projekty budou realizovány do prosince 2014.  
 
"Cílem je přispět k ochraně životního prostředí podporou zajímavých projektů, které o ni dlouhodobě 
usilují. Stejně jako každý rok věříme, že usnadníme cestu k cíli za zlepšením kvality a zefektivněním 
zpětného odběru elektrozařízení," říká Mikulová a dodává: "Aby podporu získalo co nejvíce projektů, 
doporučujeme při vyplňování přihlášky dbát především na dodržení formálních náležitostí a základních 
parametrů, jako je například minimální podíl spolufinancování ze strany žadatele."  
 
Fond ASEKOL navazuje na šestiletou tradici, během níž podpořil 243 projektů, mezi které rozdělil 
téměř 15 milionů korun. V loňském roce byla například rozdána dotace ve výši necelých 2 milionů 
korun mezi 49 projektů. "Každoročně se ukazuje, že Fond ASEKOL pomáhá realizovat velké množství 
prospěšných a záslužných projektů, které pomáhají hlavně s kvalitou sběru a třídění elektroodpadu v 
malých obcích, kde na to bohužel není dostatek prostředků. Nejčastěji se jedná o zabezpečení 
sběrných dvorů, jejichž časté vykrádání výrazně komplikuje práci jejich provozovatelům," uzavírá 
Mikulová.  
 
ASEKOL s.r.o., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného 
odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje 
zpětný odběr elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, 
spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a 
kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení 
míst zpětného odběru s více než 4 250 městy a obcemi a 2 600 opravnami a prodejnami elektro. Další 
tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. 
Provozovaných více než 15 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť 
vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2013 vybral 
ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,46 kg elektroodpadu.  
 
Fond ASEKOL byl založen v únoru 2008 kolektivním systémem ASEKOL. Důvodem bylo zejména 
zlepšení podmínek zpětného odběru elektroodpadu. Žadateli o příspěvek na svůj projekt se mohou 
stát obce, svazky obcí, kraje a také nevládní neziskové organizace či provozovatelé sběrných dvorů. 
Grant však za určitých podmínek může získat téměř každý, kdo není spjat s chodem Fondu ASEKOL 
a rozhodováním o udělení příspěvků. Během šesti ročníků grantového řízení bylo oceněno 243 
subjektů, mezi něž ASEKOL rozdělil téměř 15 000 000 korun.  
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