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Cílem projektu je na základě parciálních analýz potenciálu oběhového hospodářství vybraných
obcí Jihomoravského kraje (dále JMK) vypracovat komplexní analýzu potenciálu oběhového
hospodářství na úrovni JMK navazující na Plány odpadového hospodářství JMK a vybraných obcí.
Výstupem projektu bude zpracovaná koncepce plánů oběhového hospodářství pro JMK a pro 4
obce JMK, vybrané v součinnosti s aplikačním garantem (JMK), které budou sloužit jako příklady
dobré praxe pro další obce JMK a jako informační nástroj politiky životního prostředí pro další
obce JMK a veřejnost. Dalšími výstupy budou workshop věnovaný problematice oběhového
hospodářství pro JMK, obce JMK a veřejnost, webový portál oběhového hospodářství a články v
odborných časopisech indexovaných v databázi Scopus a WOS (Jsc a Jimp).
Oběhové hospodářství je současným evropským i světovým fenoménem, který zvláště po přijetí
nového Akčního plánu Evropské komise v roce 2015 nabývá stále větší pozornosti. Akční plán je
z velké části zaměřen i na komunální odpad a stanovuje specifické a ambiciózní dlouhodobé cíle
pro jeho řízení, které se stanou právně závaznými pro české obce, jejichž současná praxe v oblasti
oběho-vého hospodářství je značně omezená, jak z hlediska objemu, tak i struktury komunálního
odpadu.
Projekt je inovativní v zahrnutí výzkumu využití legislativních nástrojů a jejich vlivu na zapojení
občanů do oběhového hospodářství, a dále využití motivačních nástrojů podporujících
ekonomickou efektivnost oběhového hospodářství.
Významným přínosem projektu je pro MU využití základního výzkumu směrem k aplikacím,
zvýšení publikační činnosti řešitelského týmu MU a zkvalitnění interdisciplinárních kompetencí
řešitelského týmu MU. Dalším přínosem bude posilnění výstupů základního výzkumu směrem ke
kvalitnějším časopisům. Pro aplikačního garanta bude přínosem identifikace bariér zavedení
oběhového hospodářství, zvýšení efektivity výdajů JMK a vybraných obcí JMK ve vztahu k
odpadovému a oběhovému hospodářství, zvýšení informovanosti a motivace veřejnosti do zapojení
do preventivní činnosti v odpadovém hospodářství a aktivnější zapojení do oběhového
hospodářství.
Aplikačním garantem projektu je Jihomoravský kraj.
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