
PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE
Jste tvořiví? Vadí vám plýtvání? Chcete zlepšit životní prostředí?

Požadujete recyklované materiály ve veřejných zakázkách? 
Používáte recyklované materiály pro výrobu?

Přihlaste se do některé z kategorií této soutěže:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
vyhlašuje celostátní soutěž

Kritéria soutěže, informace o cenách a přihlášky na: 
www.mpo.cz

Soutěžní projekty a práce zasílejte do 15. ledna 2017 
na email: druhotnasurovina.soutez@mpo.cz

Soutěž organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci osvěty a přípravy společnosti 
na přechod k oběhovému hospodářství.
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KATEGORIE SOUTĚŽE:

Výrobek, při jehož výrobě byla část původních 
přírodních surovin nahrazena druhotnými  
surovinami/recykláty a je na trhu uplatnitelný.

Nejlepší výrobek z druhotné suroviny
určeno pro podnikatelskou sféru1

Stavba, rekonstrukce, demolice, při které byly 
využity druhotné suroviny/recykláty nebo byly 
vyprodukovány a dále využity.

Nejlepší využití druhotné suroviny ve stavebnictví
určeno pro podnikatelskou sféru 

2

Veřejná zakázka zrealizovaná, v rámci které 
byly použity druhotné suroviny/recykláty.

Nejlepší projekt s využitím druhotných surovin ve veřejné správě
určeno pro obce, města, kraje a další instituce veřejné správy
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Projekt, kterým se řeší inovativní technologie, 
výrobní postup s cílem zhodnocení produktů 
s ukončenou životností a jejich využití pro 
určitou výrobu.

Nejlepší studentský projekt
určeno pro studenty vysokých škol

4 A

Kreativní a originální využití použitých výrobků, 
materiálů nebo jejich částí, které již neslouží 
původnímu účelu, pro který byly vyrobeny. 
Soutěžní dílo zpracovat ve formě projektu na 
získání, zpracování nebo využití druhotné suro-
viny, nebo dekorativního, užitného či výtvarné-
ho díla, nebo krátkého videa dokumentujícího 
zpracování a využití druhotné suroviny apod.

Nejlepší dětský projekt nebo výtvarné dílo
určeno pro kolektivy ZŠ, SOU, SŠ a dále ZUŠ, DDM, Skaut, EKO centra apod.

4 B

KATEGORIE SOUTĚŽE:

Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v březnu 2017

Případné dotazy zasílejte na email: druhotnasurovina.soutez@mpo.cz  
nebo kontaktujte organizátory soutěže na tel. 224 851 111.

Sponzoři soutěže:
SUEZ Využití zdrojů a.s., Sims Recycling Solutions s.r.o., EKO-KOM, a.s., Burzovní nadace



Střepy zrcadel a skel na obklady do kuchyní, hal a koupelen.

Odborní a mediální partneři soutěže: 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Svaz průmyslu druhotných surovin ČR, Svaz měst a obcí ČR, 

Česká asociace oběhového hospodářství, Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Sdružení místní samospráv ČR, Recyklohraní, o.p.s., České ekologické manažerské centrum, z.s., 

Tretiruka.cz,Odpady, Moderní obec , Burzovní nadace

Přeměňte odpady na zdroje.
Ukažte všem, že to umíte.
Jeden z příkladů, že je to užitečné a ekonomicky výhodné.  
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