HLAVNÍ SOUTĚŽ
Účastní se všechny obce, které mají smlouvy s EKO-KOM, a.s. v kraji.
Obce jsou rozděleny do velikostních skupin, každá skupina se vyhodnocuje zvlášť.
Základní body se získávají za výtěžnost tříděného sběru (kg/obyvatel/rok), každý kilogram
výtěžnosti je hodnocen 1 bodem.
Hodnotí se komodity:
 papír v nádobovém a pytlovém sběru (veřejná sběrná síť), sběrných dvorech a sběrných
místech
 plast (všechny způsoby sběru),
 sklo celkem (všechny způsoby sběru).
 Kovy v nádobovém a pytlovém sběru (veřejná sběrná síť), sběrných dvorech a sběrných
místech
Doplňkové body se získávají za tyto splněné parametry:
 sběr čirého skla (2 body),
 sběr nápojového kartonu (2 body)
 sběr kovu v ostatních způsobech sběru (2 body)
 sběr papíru v ostatních způsobech sběru (2 body)
 zajištění dostatečné a dostupné sběrné sítě pro obyvatele – podmínkou je získání bonusu
minimální dostupnosti sběrné sítě v systému EKO-KOM (2 body)
Součet všech bodů určuje celkové výsledné pořadí ve velikostní skupině.
Kategorie obcí:


obec do 500 obyvatel (vyhodnoceno bude 1. – 10. místo),



obec s 501–2000 obyvateli (vyhodnoceno bude 1. – 5. místo),



obec s 2001–10 000 obyvateli (vyhodnoceno bude 1 - 3. místo),



obec nad 10 000 obyvatel (vyhodnoceno bude 1 - 3. místo).

Finanční odměny v celkové výši 540 000,- Kč věnuje
vítězným obcím Kraj Vysočina
1. místo

35 000,- Kč

2. místo

30 000,- Kč

3. místo

25 000,- Kč

4 - 10. místo

20 000,- Kč

2. DOPLŇKOVÁ SOUTĚŽ ASEKOL
V rámci Doplňkové soutěže Asekolu se bude soutěžit ve zpětném odběru elektrospotřebičů, a to
ve třech kategoriích:
1. kategorie – vítězem se stane obec či město, které sesbírá nejvíce drobného
elektrozařízení prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů na 1 obyvatele,
2. kategorie – vítězem se stane obec či město, které sesbírá nejvíce drobného
elektrozařízení prostřednictvím sběrných dvorů, míst zpětného odběru (bez sběru
stacionárních kontejnerů) přepočteno na 1 obyvatele,
3. kategorie obec či město s největší výtěžností veškerého elektrozařízení (drobné elektro +
TV a monitory) přepočteno na 1 obyvatele.
Soutěž bude vyhodnocena za celé sledované období na závěr soutěže. Pro vyhodnocení soutěže
budou použita data za IV. čtvrtletí 2016 a I. – III. čtvrtletí 2017 zaslaná z databáze společnosti
Asekol, a. s.

Obci na 1. místě z každé kategorie věnuje společnost
ASEKOL 30 000,- Kč

3. DOPLŇKOVÁ SOUTĚŽ ELEKTROWIN
V rámci Doplňkové soutěže Elektrowin se bude soutěžit ve zpětném odběru elektrospotřebičů, a
to ve třech kategoriích:
1. obec nad 5000 obyvatel s nejvyšší výtěžností zpětně odebraných spotřebičů;
2. obec s nejvyšší průměrnou hmotností MINIWINŮ a
3. obec s nejvyšší výtěžností WINTEJNERů VMS (velké a malé spotřebiče)
Pro vyhodnocení soutěže budou použita data za IV. čtvrtletí 2016 a I. – III. čtvrtletí 2017 zaslaná
z databáze společnosti ELEKTROWIN, a. s.

Obci na 1. místě z každé kategorie věnuje společnost
ELEKTROWIN 20 000,- Kč

