Konference pořádaná v rámci
cyklu ODPADOVÉ DNY 2016.
Pod záštitou
Ministerstva zemědělství,
Ministerstva životního prostředí,
Ministerstva průmyslu a obchodu.
12. ročník konference
se koná pod záštitou
ministra zemědělství
Ing. Mariana Jurečky
hejtmana Kraje Vysočina
MUDr. Jiřího Běhounka a pod
záštitou rektora Mendelovy
univerzity Brno Prof. RNDr.
Ladislava Havla, CSc.

12. ročník mezinárodní konference

biologicky
rozložitelné odpady
v Náměšti nad Oslavou

21. – 23. září 2016
Akreditace
Konference je akreditovaná
Ministerstvem vnitra ČR
AK/VE-89/2010,
AK/PV-228/2010, jako
vzdělávací akce pro průběžné
vzdělávání vedoucích

Pořádá
ZERA – Zemědělská a ekologická
regionální agentura, z. s.

Generální partner konference
je Česká spořitelna a.s.

Pod záštitou

Mediální partneři

12. ročník mezinárodní konference

biologicky
rozložitelné odpady
v Náměšti nad Oslavou

Generální partner
konference je Česká
spořitelna a.s.

21. – 23. ZÁŘÍ 2016

Program
konference

1. den STŘEDA 21. 9. 2016
EXKURZE, 8.00 – 18.00 hod.
Hnojiva na bázi odpadů nebo jiných
druhotných surovin
› Technologie zpracování a využití
bioodpadu - příklady dobré praxe
při uplatňování principů oběhového
hospodářství v České republice

2. den ČTVRTEK 22. 9. 2016
8.00 – 9.00 Prezence
9.00 – 18.00 Odborné
přednášky a prezentace technik
a technologií
Legislativa a současná praxe
› Představení nových právních předpisů
v oblasti zpracování a využívání bioodpadů.
› Panelová diskuze k dopadům a zkušenostem
plnění povinností třídit bioodpad



Organizační
pokyny

UBYTOVÁNÍ
Ubytování si zajišťují
účastníci sami.
Letos opět bude
možnost ubytovat
se v CETT – Centru
environmentálních technik
a technologií, které se nachází
v areálu pracoviště ZERA kde
bude probíhat i vlastní konference.
Ceny a kontakty ubytování jsou
zveřejněny na www.zeraagency.eu
(záložka konference) nebo na
www.cett.eu

Mezioborová spolupráce – oběhové
hospodářství
› Balíček k oběhovému hospodářství –
management přírodních zdrojů a jejich
účinné využívání
› Nové technologie a plány odpadového
hospodářství
› Standardizace procesu a produkce trvale
kvalitního produktu
Prezentace technik a technologií – komplexní
zpracování bioodpadu / hygienizace
› 19.00 společenský večer

3. den PÁTEK 23. 9. 2016
› Systémy prevence, zpracování a využití odpadu
› Praxe původců odpadu a využití kompostu
v zemědělství
› Ekonomická a ekologická udržitelnost
odpadového hospodářství
› Role neziskových organizaci jako odborného
garanta funkčního systému spolupráce

VLOŽNÉ
1. den – 21. ZÁŘÍ 2016
EXKURZE: cena 1000 Kč
(zahrnuje dopravu, stravu)
2. a 3. den – 22.-23. ZÁŘÍ 2016
KONFERENCE: cena 3000 Kč (zahrnuje
konferenční poplatek dvou dnů, sborník,
stravu, společenský večer)
Samostatná účast 3. dne 23. ZÁŘÍ 2016
PRAXE A PŘÍKLADY: cena 600 Kč
Samostatné objednání sborníku: cena 300 Kč

Přihlášky na konferenci zasílejte nejpozději do 9. 9. 2016

SLEVY
2 ÚČASTNÍCI 10%
3 ÚČASTNÍCI 15%
4 ÚČASTNÍCI 20%
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
SLEVY PLATÍ, POUZE PŘI
ÚČASTI VŠECH TŘÍ DNŮ
KONFERENCE.

KONTAKT
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.
Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou, Tel.: 724 082 737, E-mail: schellova@zeraagency.eu

www.zeraagency.eu

