2. NAŠE POSLÁNÍ - LIDÉ V AGENTUŘE
Základním cílem agentury je vytvoření regionálního ekologického centra vzdělávání, poradenství a výzkumu
za účelem vytváření podmínek pro činnost v oblasti realizace programů a opatření v rámci trvale
udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem. Úzce specializovaná činnost ZERA je v oblasti
biologického zpracování odpadu v působnosti celé ČR včetně zahraničí – Slovensko, Rakousko a
ekologického zemědělství ČR.
K 31.12.2007 má ZERA 8 členů
+ 3 členy správní rady
+ 1 revizora

Zaměstnanci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ing. Květuše Hejátková - Předseda správní rady agentury ZERA
Ing. Lucie Valentová, Ph.D. - Asistent certifikace
Ing. Pavlína Hortová – Buršíková Bc. Hana Svobodová - Odborný pracovník - bioodpady
Ing. Hana Uhlířová Odborný pracovník:
Bc. Ilona Staňková - Manager projektu ŠKOLA ŘEMESEL
Ing. Kateřina Mičánková – projektový manažer, odborný poradce
Ing. Lenka Fišerová– projektový manažer, odborný poradce
Jitka
Schellová
–

Asistentka

Ateliér řemesel
V průběhu roku bylo postupně zaměstnáno 9 pracovníků, ke konci roku jich v pracovním poměru zůstalo 7.

3. HISTORIE
K založení Zemědělské regionální agentury Třebíč, dle zák. č. 83/1990Sb. o sdružení občanů (Registrace č.j.
VS/1-1/44354/00), sídlo Komenského nám. 286/17, 67401 Třebíč, IČO: 70851131, došlo dne 24.7.2000,
jako regionální nevládní neziskové organizace sdružující fyzické osoby – za účelem vytváření podmínek pro
poradenskou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje
venkova a využití krajiny zemědělcem.
Právní subjektivita
ZERA je regionální nevládní nezisková organizace sdružující fyzické osoby za účelem vytváření podmínek
pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a certifikační činnost.
▪ Změna č.1: 7.5.2003: změna sídla a názvu, registrace č.j. VS/1-1/44354/00-R: ZERA, Zemědělská a
ekologická regionální agentura, se sídlem V.Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou.
▪ Změna č.2: 22.8. 2006: doplnění zkratky o.s. (občanské sdružení) za název agentury dle stanov
registrovaných pod číslem VS/1-1/44354/00-R: ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

4. AKTIVITY
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání
Environmentální informační a vzdělávání centrum
Certifikace
Ekologie a výzkum
Zdravá zahrada
Škola řemesel - rekvalifikace obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva
Ateliér řemesel

PORADENSTVÍ
Poradenská činnost se specializuje na oblast
•
řešení záměrů zpracování biologicky rozložitelných odpadů v regionu
•
ekologického zemědělství
•
správné zemědělské praxe
•
zpracování žádostí v rámci dotačních titulů

VZDĚLÁVÁNÍ
V roce 2007 se vzdělávání stalou jednou z nejvýznamnějších aktivit agentury ZERA. Navazuje ne
předcházející projekty, které umožnily otestovat si zájem o vzdělávací téma cílovými skupinami. V průběhu
roku běželo několik projektů, jejichž realizace začala v roce 2006 a bude pokračovat i v první polovině roku
2008. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na různorodé cílové skupiny: široká veřejnost, zástupci obcí,
pracovníky odborů životního prostředí, podnikatelé, zemědělce, ekologické zemědělce, odborníci a
podnikatelé v oblasti ekologie, studenti vysokých a středních škol. atd.

Realizované vzdělávací akce jsou podrobně rozepsány v kapitole PROJEKTY, kde jsou seřazeny dle projektů,
do kterých spadají.

INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST
ZERA využívá pro propagaci a informovanost o svých aktivitách a o realizaci svých projektů regionální i
celostátní tiskoviny a to jak pro laickou, tak odbornou veřejnost. Mezi regionální periodiky patří především
Náměšťské listy, Deník Vysočina, kraj Vysočina, horácké noviny a z odborných to jsou například Odpady,
Odpadové fórum, Moderní obec, Zemědělec, Agrospoj, Bionoviny. Dále presentace na webových stránkách
BIOM CZ, ENVIWEB, Agronavigátor apod.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Vlastní publikační činností má ZERA zájem podpořit svoje aktivity, především vzdělávací a informační.
Odborné materiály :
• Kompostování pro všechny
• Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku
• Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku
• Kompostování přebytečné travní biomasy
• Regionální ekologické listy č.3/2007 Zdravá zahrada – KOMPOST
kompostování
• Komunitní

OSVĚTA
ZERA se v několika svých projektech zaměřila na podporu zavedení systému třídění a sběru bioodpadu k
zajištění realizace stávající legislativy, která podmiňuje využívání odpadu a jeho snížení ukládání na
skládkách v mateřském regionu Náměšťsko a Chvojince. Ověřuje si praktické dopady zpracovaného
pilotního projektu. Je zpracovaná kampaň osvět, jejíž součástí byly v roce 2006 vzdělávací akce pro
veřejnost a zástupce obcí, zemědělce, besedy s občany v obcích, letáky o tom, co je to bioodpad, jak s ním
zacházet, jak bioodpad třídit a případně kompostovat doma na zahradě, co patří a nepatří do sběrných
nádob pro bioodpad, co to je kompost a jak sním zacházet.

5. CERTIFIKACE
5.1. PERSONÁLNÍ CERTIFIKACE
ZERA je akreditována agenturou ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.) pro personální certifikaci podle
ČSN EN ISO/IEC 17024:

„Odborník na biologické zpracování odpadu“
Odbornost se vztahuje na všechny technologie biologického zpracování odpadu doposud využívané –
kompostování, bioplynové stanice a mechanicko biologické zpracování odpadu. Vzdělávání odborníků a

přezkoušení znalostí v systému personální certifikace je základním předpokladem k vytvoření trvale
udržitelného systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
V roce 2007 bylo certifikováno 9 zájemců. Proběhla také 1 recertifikace.
„Odborník na vzorkování výstupů biologického zpracování odpadu“
Odbornost se vztahuje na vzorkování výstupů biologického zpracování odpadu zahrnuje vzorky kompostu,
digestátu a výstupů ze zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů. Vzdělávání odborníků a
přezkoušení znalostí v systému personální certifikace je základním předpokladem k vytvoření trvale
udržitelného systému vzorkování biologicky rozložitelných odpadů.
V roce 2007 byli certifikováni 4 zájemci.
„Poradce správné zemědělské praxe“
Odbornost se zahrnuje welfare zvířat, ochranu životního prostředí a ekologické zemědělství. Vzdělávání
poradců a přezkoušení znalostí v systému personální certifikace je základním předpokladem k vytvoření
trvale udržitelného systému v oblasti správné zemědělské a ekologické praxi.
V roce 2007 nebyl nikdo certifikován.
Informovanost a zvyšování odborné způsobilosti osob v oblasti ochrany životního prostředí je v současné
době nezbytností pro pracovníky v této problematice i širokou veřejnost. Systém personální certifikace
umožňuje svým držitelům získání náskoku před konkurencí a zlepšení pozice při jednání se státní správou a
pro životní prostředí znamená významné omezení rizik.

5.2. VÝROBKOVÁ CERTIFIKACE
Certifikace výrobků – kompost
Koncem roku 2006 ZERA získala akreditaci podle ČSN EN 45011.
Certifikace výrobku je postup třetí strany, který osvědčuje shodu vlastností výrobků žadatele s naší
metodikou, sestavenou pro tuto certifikaci „MSKP 01/2006 - Metodika správné kompostářské praxe pro
výrobu kvalitního kompostu (řízené kompostování)“. Certifikát dokládá splnění požadavků, které jsou
požadované danou MSKP.

5.3. REGIONÁLNÍ CERTIFIKACE
Regionální certifikace na podporu odbytu místních výrobků: „VYSOČINA - regionální produkt®“ byla zahájen
v září 2007.
Značka „VYSOČINA - regionální produkt®“ byla vytvořena v rámci systému regionálních značek Domácí
výrobky, který rozvíjí Regionální envronmentální centrum ČR. Uděluje se výrobkům spotřebního
charakteru, přírodním a zemědělským produktům, které splňují certifikační kritéria.
Jejím cílem je zviditelnit region Vysočina a využít jeho socio-ekonomických výhod. Značka má podpořit
místní producenty (zemědělce, živnostníky, malé a střední firmy), kteří v tomto přírodně hodnotném,
zdravém území hospodaří šetrně, tradičně a v souladu se zájmy ochrany přírody. Dalším cílem značky je

přispět k udržitelnému cestovnímu ruchu – zkvalitněním rekreačního zážitku turistů tím, že značka
garantuje původ výrobku v regionu, šetrnost k životnímu prostředí, kvalitu a přímou návaznost na dané
území.
ZERA zajišťuje a koordinuje celý systém značení na Vysočině. Má právo poskytovat značku, zodpovídá za
udílení a odejímání práv k užívání značky producentům, zajišťuje komunikaci a poskytování informací
uživatelům značky a novým zájemcům. Dále zveřejňuje aktuální znění pravidel a kritérií pro udělování
značky a také seznam udělených a odejmutých certifikátů. Koordinuje společné aktivity uživatelů značky.

6. KONFERENCE
Ve dnech 10.-11. října 2007 se ve Sporthotelu Hrotovice uskutečnila již tradiční akce spojující teoretické
přednášky o problematice bioodpadů s praktickými ukázkami jednotlivých technologií - III. Mezinárodní
konference s názvem „Biologicky rozložitelné odpady“, jejich zpracování a využití v zemědělské a
komunální praxi, se zaměřením na využití vhodných technologií pro údržbu krajiny. Byla s ní spojena
exkurze do sousedního Rakouska na zařízení pro zpracování bioodpadu.
9.10. Účastníci konference navštívili dvě bioplynové stanice v sousedním Rakousku. Vybrány byly dva
základní typy - zemědělská (zpracovávající pouze produkty záměrně pěstované, pro účely výroby bioplynu)
a průmyslová (zpracovávající převážně biologicky rozložitelné odpady). Oba typy jsou v současnosti v hojné
míře plánovány a realizovány v České republice, účastníci exkurze měli tedy možnost využít zkušeností
rakouských provozovatelů.
10.10. Vlastní konference byla v Hrotovicích prezentovány příspěvky předních českých i zahraničních
odborníků. Program byl koncipován tak, aby postihl všechna důležitá témata vztahující se ke kompostování
a výrobě bioplynu.
Témata konference: legislativa, dotační politika, možnosti financování záměrů, využitelná technika pro
ekologicky vhodné technologie a představení úspěšně řešených projektů.
Velký důraz byl kladen na představení novinek z oblasti výzkumu a vývoje. Většina přednášejících
představovala špičku ve svém oboru, za zmínku stojí např. rakouští a němečtí odborníci na kompostování pan Amlinger, Mayer, Barht a paní Leutgöb. Dipl. Ing. Florián Amlinger se účastní tvorby evropské politiky a
legislativy v oblasti bioodpadu.
Na diskusní část navazoval den techniky, na kterém byly předvedeny stroje odpovídajících svým
charakterem nejlepším dostupným technikám pro kompostování. Při praktické ukázce byly k vidění
štěpkovače, drtiče, míchací zařízení a traktorový překopávač pásových hromad. Den techniky se konal na
kompostárně CMC Náměšť, a.s., která je modelovým zařízením pro kompostárny na volné ploše.
Součástí dne techniky byl kulatý stůl, kde za účasti zástupců Mze (Ing. M. Budňáková), MŽP (Ing. A.
Pokorná) a ÚKZÚZ (Dr. Ing. P. Čermák) a dalších účastníků byly diskutovány aktuální otázky týkající se
problematiky bioodpadů v ČR.

7. DÍLNA ŘEMESEL

Dílna řemesel vznikla v březnu roku 2007 jako jeden z výstupů projektu ŠKOLA ŘEMESEL – rekvalifikace
obtížně zaměstnavatelných skupin realizovaného v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů,
priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti, opatření 1.1. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti.
Během realizace projektu byli zaměstnáváni nejúspěšnější absolventi rekvalifikačních kurzů. Ke konci roku
2007 dílna zaměstnávala 7 osob, 6 osob na plný úplný úvazek a 1 osobu na poloviční úvazek.
Jednou z cílových skupin projektu jsou ženy po mateřské dovolené, nebo osoby zdravotně postižené, které
v dnešní době těžko hledají uplatnění na trhu práce. Těmto osobám umožňujeme pracovat doma, nebo na
částečný úvazek.
Dílna se specializuje na ruční malosériovou textilní designovou výrobu, jde především o bytový textil,
zhotovovaný technikou ručního tisku, batiky a patchworku a koberce vyrobené technikou taftingu. Tafting
je moderní technologie na výrobu koberců. Podstata technologie spočívá v její jednoduchosti. Vlas je
zanášen pomocí vzduchové pistole do podkladové tkaniny, která je vypnutá na dřevěném rámu. Takto
zanesený vlas je z rubové strany zajištěn lepidlem a druhou podkladovou tkaninou. Základem
patchworkové techniky je sešívání malých kousků látek v mozaikové vzory. Touto technikou šijeme deky,
polštáře, přehozy, stolní prádlo, ale i tašky a bytové doplňky. Podobný sortiment je i výstupem z dílny
ručního tisku, mezi nejpoužívanější technologie patří různé druhy přenosového tisku, sítotisku, nebo ruční
malby. Klademe velký důraz na osobitost a originalitu výrobků. Což podstatnou měrou zajišťuje ruční
výroba a originální design, který výrobku vkládá samotný výrobce. Nevyrábíme pouze vlastní kolekce, ale
část naší výroby pokrývá zakázková výroba, což v současnosti dělá asi 1/3 výroby.
Dílna úzce spolupracuje s partnerem projektu firmou Habitat, který je výhradním prodejcem produkce
dílny. Dalším partnerem je Textilní zkušební ústav se kterým spolupracujeme při výběru technologií.

8. PROJEKTY
INTERREG III A, priorita I: Přeshraniční hospodářská spolupráce, opatření P1/M1: Rozvoj a podpora podniků
a infrastruktury pro podnikovou sféru v příhraničí: Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání
Projekt má za cíl rekonstrukci jedné z budov bývalého továrního areálu na výrobu koberců v Náměšti n.O. –
původní tkalcovny vybudovat prostory a zázemí pro aktivity ZERA. Záměr vznikl v rámci spolupráce s
rakouskými partnery, kde podobná zařízení existují, proto Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání.
Mimo vytvoření prostor pro vlastní sídlo agentury ZERA a zázemí pro činnosti : Regionální vzdělávací
centrum, Škola řemesel, Ekologie a výzkum, Centrum poradenství, prezentace a odbytu BAT technologií
biologicky rozložitelných odpadů, vznikají prostory pro podporu podnikání. Realizace projektu přispěje ke
zvýšení vzdělanosti a informovanosti podnikatelů i široké veřejnosti, propojení výzkumných orgánů,
univerzit a podnikatelské sféry a budování kooperačních sítí, Zlepšení a posílení vzájemných vztahů mezi
podnikatelskými subjekty, podpora podnikání v regionu.
Opravené prostory staré továrny budou pronajímány podnikatelům, kteří projeví zájem
v těchto prostorách podnikat.

Výstupy projektu:
1.
Rozvoj aktivit ZERA
Regionální vzdělávací centrum – zajištění celoživotního vzdělávání pro dospělé, odborné vzdělávání,
v oblasti biologického zpracování odpadu, ekologické systémy výživy, hnojení a hodnocení kvality půdy,
správná zemědělská praxe, jazyková výuka.
Ekologie a výzkum – osvěta, vlastní výzkum, prezentace výsledků výzkumu a jeho aplikace do praxe
ve spolupráci s výzkumnými ústavy v oblasti ekologie, k podpoře regionální koncepce směřující k využití
krajiny a zajišťující trvale udržitelný rozvoj venkova.
Škola řemesel – rekvalifikace osob v oblasti ručního zpracování vlny, ruční výroba koberců,
krajkářství, barevná úprava textilu, pletení košíků, slaměných ozdob a aranžování, patchwork, biokuchař,
ekologické pěstování ovoce a zeleniny, základy podnikání.
Ateliér řemesel – vytvoření pracovních míst rekvalifikovaných osob školy řemesel
Centrum poradenství – prezentace a odbytu BAT technologií biologického zpracování bioodpadů,
centrum pro zajištění základních informací jak řešit recyklaci bioodpadu při dodržení všech legislativních a
ekonomických podmínek v regionu.
2.
Místa pro uskutečňování obchodních kontaktů, prezentačních obchodních akcí mezi českými a
rakouskými podnikateli, což umožní podnikatelským subjektům navazovat nové přes hraniční kooperace
obchodní kontakty
3.
Místa pro vytvoření funkční přes hraniční sítě podobně zaměřených organizací na obou stranách
hranice za účelem oboustranně výhodné kooperace a komunikace ve prospěch posílení konkurence
schopnosti regionálního hospodářství a stabilizace hospodářských struktur
4.
Prostory pro podnikatele a začínající podnikatele
Rakouský partner a jeho role v projektu
GIZ Retz
Vyhledávání podobných typů center jako bude Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání nebo
vyhledávání organizací zabývajících se podobnými problémy jako Česko Rakouské centrum pro rozvoj
podnikání.
Místo realizace projektu
Náměšť nad Oslavou
Zahájení a ukončení projektu
3.1.2005 - 31.5.2008
Celkové náklady projektu, z toho dotace ERDF
Celkové náklady: 21 608 733 Kč
Dotace z ERDF: 16 206 549 Kč

INTRREG III.A, priorita IV Lidské zdroje, opatření P4/M2 Rozvoj kooperace a infrastruktury v oblasti
vzdělání, kvalifikace a vědy:
Vzdělávání v Česko-rakouském centru pro rozvoj podnikání
Projekt je zaměřen na zajištění celoživotního vzdělávání pro obyvatele, pořádání setkávání odborníků,
podnikatelů, profesních sdružení z ČR a Rakouska za účelem navázání nových partnerství a posílení pozic

podnikatelů. Záměr přímo navazuje na realizaci projektu Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání,
zajišťuje nákup některého vybavení a připravuje vzdělávací aktivity, setkávání odborných skupin za účelem
přenosu rakouských znalostí
a zkušeností na českou stranu.
Vzdělávací aktivity jsou rozděleny do těchto základních okruhů: Podpora podnikání, Česko rakouská
spolupráce v oblasti podnikání, Ekologické zemědělství, Ekologie jako taková, Výuka německého jazyka
Souhrnná tabulka - Výstup podle projektu:
Počet kurzů 98
Počet hodin 3061,5
Studijní materiály
997
Osnovy k seminářům 30
Rakouský partner a jeho role v projektu
GIZ Retz
Pomoc při sestavování osnov jednotlivých vzdělávacích akcí a učebních materiálů, lektorská činnost a
zabezpečování dalších odborných lektorů z Rakouska.
Místo realizace projektu
Náměšť nad Oslavou
Zahájení a ukončení projektu
17. 10. 2005 – 16. 10. 2007
Celkové náklady projektu, z toho dotace ERDF
Celkové náklady: 4 077 230 Kč
Dotace z ERDF: 3 057 920 Kč

Dispoziční fond, program INTERREG IIIA:
Město zeleně - kvetoucí města - ekologie v praxi
V rámci rozvíjející se příhraniční spolupráce s rakouskými partnery vznikl projekt, který má za cíl podpořit
ekologické aktivity v regionu Náměšťska a Chvojnice. Motivovat obce – veřejnost ke zlepšení a zkvalitnění
životního prostředí obcí a jejich krajiny.
Nastavit například kriteria podpory a zájmu pro výsadbu a údržbu zeleně, třídění odpadu, podpora a
ochrana krajinotvorných prvků a významných míst regionu. Zapojit do tohoto projektu co nejširší veřejnost,
odborníky, podnikatele, školy apod. Spolu s rakouským partnerem zpracovat postupové kroky pro
nastavení pravidel, kriterií, parametrů hodnocení pro vytvoření podpor – výchovy, financování, vzdělávání s
cílem ochrany životního prostředí. Upravené a kvetoucí obce zvýší úroveň života podpoří cestovní ruch.
Tato soutěž byla vyhlášena na III. Mezinárodní konferenci Biologicky rozložitelné odpady, která proběhla v
říjnu 2007.
Rakouský partner a jeho role v projektu:

Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschuzes im Bezirik Gänserndorf
Místo realizace projektu:
Náměšť nad Oslavou
Zahájení a ukončení projektu:
1. 3. 2006 – 31. 5. 2007
Celkové náklady projektu, z toho dotace ERDF
Celkové náklady: 411 200 Kč
Dotace z ERDF: 308 400 Kč
Operační program rozvoj lidských zdrojů, priorita 4 Adaptabilita podnikání, opatření: 4.2 Specifické
vzdělávání: Síť informačních center zaměřených na agroenvironmentální programy v Jihomoravském kraji a
Kraji Vysočina
Dne 1. 2. 2006 byl zahájen projekt k vytvoření informační sítě na podporu environmentálního vzdělávání
veřejnosti. Nositelem projektu je EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, agentura ZERA je
partnerem. Vznikla informační centra pro kraj Jihomoravský a Vysočinu. Agentura ZERA je jedním z
informačních center kraje Vysočina
a pro širší podporu byla zřízena informační místa: Agrární komora Třebíč, Správa CHKO Žďárské vrchy a
VOŠ, SZeŠ Bystřice nad Pernštejnem.
Informační centrum má za cíl podpořit a zvýšit informovanost zemědělců o dotačních titulech jak zažádat o
financování záměrů. Zvláštní důraz je kladen na vzdělávání a poskytování informací zejména v
agroenvironmentální oblasti, v oblasti ekologického zemědělství, nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady. V rámci informačního centra vznikla počítačová učebna, která je otevřena veřejnosti k využívání
internetu, umožňuje organizaci kurzů pro práci na počítači a výuky zemědělských programů.
Projekt umožnil vznik knihovny, která nabízí literaturu, noviny a časopisy z oblasti zemědělství,
ekologického zemědělství, ekologie a životního prostředí. K dispozici je také půjčování knih, čítárna
časopisů nebo samostudium literatury.
Prvním krokem k otevření IC a IM bylo vzdělávání pracovníků sítě, aby mohli provádět odborné
poradenství. Většina kurzů proběhla v IC‚ Náměšť nad Oslavou.
Celkové náklady: 3 730 308 Kč
Dotace z ESF: 3 730 308 Kč
Souhrnná tabulka - Výstup podle projektu:
počet účastníků
Kurzy 23
289
Kulaté stoly 12
429
Celkem
35
718
Operační program rozvoj lidských zdrojů, priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti, opatření 1.1. Posílení
aktivní politiky zaměstnanosti: Škola řemesel – rekvalifikace obtížně zaměstnavatelných skupin

Projekt reaguje na vysokou nezaměstnanost v kraji Vysočina a prostřednictvím rekvalifikačních kurzů
napomáhá osobám dlouhodobě nezaměstnaným nebo osobám ohrožených nezaměstnaností k návratu na
trh práce. Rekvalifikační kurzy: Ruční zpracování vlny, Ruční výroba koberců, Paličkování, pletení,
háčkování, Barevná úprava textilu, Košíkářství a aranžování suchých vazeb, Patchwork, Krajkářství, Základy
podnikání.
Partneři projektu: Hospodářská Komora Třebíč, Habitat a.s., Textilní a zkušební ústav Brno, Střední
průmyslová škola textilní v Brně.
V roce 2007 byli realizovány tyto akce:
Realizované akce
Termín Počet úspěšných účastníků
Košíkářství a aranžování suchých vazeb
7. 3. – 6. 4. 2007
10
Základy podnikání
10. 4. – 27. 4. 2007 24
Ruční zpracování vlny 7. 5. – 22. 6. 2007
5
Biozahradník 23. 4. - 31.10. 2007 7
Barevná úprava textilu
7. 5. – 29. 6. 2007
9
Ruční výroba koberců 7. 5. – 4. 7. 2007
7
Základy podnikání
20. 8. – 7. 9. 2007
18
Košíkářství a aranžování suchých vazeb
10. 9. – 19. 10. 2007 10
Barevná úprava textilu
10. 9. – 2. 11. 2007 6
Krajkářství
9. 10. – 23. 11. 2007 4
Patchwork
12. 10. – 23. 11. 2007 7
Základy podnikání
26. 11. – 14. 12. 2007 18
Zahájení a ukončení projektu:
3. 7. 2007– 23. 6. 2008
Celkové náklady projektu, z toho dotace ERDF
Celkové náklady: 5 148 127,50 Kč
Dotace z ESF: 4 593 826 Kč

Operační program rozvoj lidských zdrojů, priorita 3 Rozvoj celoživotního učení, opatření 3.3. Rozvoj dalšího
profesního vzdělávání: Nové metody profesního vzdělávání – ekologie
Projekt byl zpracován a oficiálně schválen v roce 2006. Jeho cílem je reagovat na potřeby trhu a vytvořit
nové ucelené výukové programy – moduly dalšího profesního vzdělávání pro oblasti s tendencí
ekonomického růstu.
Jsou naprojektované tyto moduly: Domovní kompostování

Komunitní kompostování
Logistika systému svozu a třídění bioodpadu
Podnikový ekolog
Poradce v systému ekologického zemědělství
Zpřístupnění vzdělávání co nejširšímu okruhu zájemců vedlo k vytvoření klasické i
e-learningové formy vzdělávání. Výstupem budou tedy materiály v tištěné i elektronické podobě (online i
offline verze). Samotná účinnost jednotlivých modulů bude ověřena v praxi: Odzkoušení klasické verze – 3
semináře pro všech pět modulů. Odzkoušení e-learningové verze – testování modulů pomocí testovací
skupiny
Zahájení a ukončení projektu:
1. 2. 2007–31. 5. 2008
Celkové náklady projektu, z toho dotace ERDF
Celkové náklady: 2 340 560 Kč
Dotace z ESF: 2 340 560 Kč

Ministerstvo zemědělství ČR, Metodická pomůcka vytvořena v podpůrném programu 9.F. g.: Hodnocení
kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku
Realizací projektu vznikla metodická pomůcka, která pomůže praxi ekologicky hospodařících zemědělců
najít způsob a metody jak hodnotit správnost hospodaření, které se promítá do kvality půdy. Praktiky
metodiky mohou být využity i v konvenčním nebo integrovaném zemědělství. Agrochemické zkoušení
zemědělských půd ( AZZP ) je pro ekologické zemědělství statické hodnocení kvality půdy, které
nepostihuje veškeré vlivy ekologického zemědělství na půdu. Doplnění těchto důležitých a časově
ověřených zkoušení půdy o další metody, které by měly dostatečně a snad i jednoznačně charakterizovat
kvalitu půdy v ekologickém hospodaření není jednoduché a liší se mezi odborníky v ČR i v EU. V metodice
byly vybrány postupy odběrů, typu analýz a jejich parametrů, které jsou v podmínkách ČR v řadě prací
ověřovány. Metodika umožňuje zemědělci nebo poradci v zemědělství si vybrat rozsah hodnocení kvality
půdy a zavést systém monitoringu kvality půdy v ekologickém podniku. To umožní sledovat vývoj kvality
půdy v podniku, ale i vývoj systému ekologického zemědělství v různých strukturách a půdně klimatických
podmínkách ČR.
Výsledky projektu:

Metodická pomůcky v tištěné podobě a na CD
Software bilance živin

Seminář
Zahájení a ukončení projektu:
1. 6. – 30. 11. 2007
Celkové náklady projektu: 442 000,- Kč
Dotace: 442 000,- Kč

Ministerstvo zemědělství ČR, Metodická pomůcka vytvořena v podpůrném programu 9.F. g.: Bilance živin v
ekologicky hospodařícím podniku
Realizací projektu vznikla metodická pomůcka „ Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku“ k
podpoře rozvoje hospodaření v ekologickém zemědělství, především na orné půdě. Obsahuje vlastní
metodiku bilance živin, praktický návod výpočtu bilance živin, stanovení bilančního odhadu, metodický
návod pro stanovení potřeby přívodu živin v ekologickém zemědělství a postup stanovení potřeby hnojení.
Je doplněná postupy správné zemědělské praxe – hnojení a výživa rostlin a legislativními podmínkami
podmiňujícími hnojení a výživu v ekologickém systému.Pomůcka je prvním pokusem soustředit podklady
dostupné v České republice pro vytvoření metodického postupu bilance živin v ekologicky hospodařícím
podniku.
Výsledky projektu:

Metodická pomůcky v tištěné podobě a na CD
Software bilance živin

Seminář
Zahájení a ukončení projektu:
1. 6. – 30. 11. 2007
Celkové náklady projektu: 499 400,- Kč
Dotace: 499 400,- Kč

Ministerstvo zemědělství ČR, Metodická pomůcka vytvořena v podpůrném programu 9.F. g.: Kompostování
přebytečné travní biomasy
Metodická pomůcka popisuje vlastní princip, technologické a technické zabezpečení kompostovacího
procesu v duchu využívání nejlepší dostupné techniky a technologie. Uvedené výsledky kvality vstupních
surovin travní hmoty a kompostu vyrobeného z travní hmoty potvrzují vhodnost zpracování travní hmoty
kompostováním. Kvalita kompostu s obsahem živin vyrovná kvalitnímu chlévskému hnoji.
Výsledky projektu: Metodická pomůcky v tištěné podobě a na CD
Software bilance živin
Seminář
Zahájení a ukončení projektu:
1. 6. – 30. 11. 2007
Celkové náklady projektu: 480 900,- Kč
Dotace: 480 900,- Kč

Fond Vysočiny: Bioodpady 2007
Projekt má za cíl prostřednictvím informačních a vzdělávacích akcí, exkurzí a propagačních materiálů
podpořit ekologicky a ekonomicky efektivní nakládání s odpady, a to prostřednictvím využití bioodpadu a
posílením povědomí občanů kraje Vysočina, jakožto původců komunálního odpadu, o problematice

bioodpadu, který je jako součást komunálního odpadu často ukládán na skládky. Neméně důležité je posílit
snahu občanů o třídění využitelných složek komunálního odpadu.
Výstupy projektu:
2 semináře
1 500 ks letáků – proč a jak třídit, co to je bioodpad, jak jej zpracovat a využít, ochrana životního prostředí
200 ks CD
Exkurze na zařízení pro zpracování bioodpadu (kompostárna)
Zahájení a ukončení projektu:
6. 9. 2007 – 28. 2. 2008
Celkové náklady projektu: 70 000,- Kč
Dotace: 35 000,- Kč

