
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Průběžné čerpání z Motivačního programu 2011 dosud 
přineslo 55 obcím částku převyšující 1 600 tisíc korun. A jsou 
připraveny další! 
 
Praha, xx. října 2011 – Města a obce v České republice mají i letos možnost čerpat finanční 
prostředky z Motivačního programu kolektivního systému ELEKTROWIN. Šanci zažádat o podporu 
zatím využilo 55 obcí, které do svých rozpočtů získaly celkově 1 601 306 korun. Zatím nejvyšší suma 
putovala do kasy Moravskoslezského kraje, kde si ji mezi sebe rozdělilo 8 obcí.  

Motivační program společnosti ELEKTROWIN má již čtyřletou tradici. Základním cílem je finančně 
podpořit zabezpečení sběrných míst vysloužilého elektroodpadu. V předchozích letech byla již 222 
městům a obcím vyplacena částka přesahující 5,6 milionů korun. „Peníze posloužily převážně na 
zkvalitnění místa zpětného odběru, pořízení přístřešků a vysokozdvižných prostředků a na vyšší 
zabezpečení objektů, ve kterých se provádí recyklace elektroodpadu,“ dodává Tereza Ulverová, 
ředitelka provozního oddělení ELEKTROWIN.  Z letošních statistik vyplývá, že nejčastějším důvodem 
čerpání je nákup venkovních stacionárních kontejnerů a zpevnění plochy.  

Aby obec mohla čerpat z Motivačního programu, musí splnit několik předem stanovených kriterií, 
jedním z nejdůležitějších je výtěžnost velkých a malých elektrozařízení na obyvatele.  
 
Finanční prostředky poskytované společností ELEKTROWIN a.s. v rámci Motivačního programu v roce 
2011 mohou obce čerpat do výše 3 000 000 korun, k dispozici je tedy ještě necelá polovina z celkové 
částky programu. Až 100 000 Kč za rok mohou získat pouze ty obce, které mají se společností 
ELEKTROWIN a.s. uzavřenu Smlouvu o zajištění zpětného odběru. Žádosti o vyplacení odměny za 
letošní rok je možné podávat až do 15. února 2012. 
  

Přehled průběžného čerpání z motivačního programu 2011 
 

Kraj Vyplaceno z Motivačního programu 2011 
Počet obcí čerpajících 
odměnu 

Moravskoslezský 358 864 Kč 8 

Olomoucký 259 720 Kč 5 

Ústecký 175 440 Kč 7 

Pardubický 292 242 Kč 11 

Vysočina 30 000 Kč 1 

Jihomoravský 105 000 Kč 7 

Zlínský 59 040 Kč 3 

Karlovarský 30 000 Kč 2 

Královéhradecký 174 000 Kč 4 

Plzeňský 22 000 Kč 2 

Středočeský 65 000 Kč 3 

Liberecký 30 000 Kč 2 



 
Celková částka 1 601 306 Kč 55 

 
 
 
ELEKTROWIN a.s., je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých 
elektrospotřebičů v České republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 110 000 tun 
vyřazených elektrospotřebičů. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení 
a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické 
nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.  
Sběrnou síť tvoří téměř 1000 sběrných míst v  800 městech a obcích, 2600 provozoven posledních prodejců 
a mobilní svozy ve více než 4000 obcích.     

 
 
Pro více informací, prosím kontaktujte: 
 

Taťána Pokorná
Email: tpokorna@elektrowin.cz  
Tel.: 731 492 677 
 
David Laňka, Bison & Rose 
Email: david.lanka@bisonrose.cz
Tel.: 777 755 604
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