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1. ÚVODNÍ SLOV
Základním cílem agentury je vytvoření regionálního environmentálního informačního centra
vzdělávání, poradenství, výzkumu a publikační činnosti v oblasti ekologie a zemědělství.
K dosažení tohoto cíle ZERA spolupracuje s řadou institucí ČR a zemí EU jako univerzity,
výzkumné ústavy, ministerstvo zemědělství a životního prostředí ČR, neziskové organizace,
hospodářské a agrární komory, města, obce, krajské úřady, podnikatelé.
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2. LIDÉ V AGENTUŘE
Zaměstnanci
pozice
1. Ing. Květuše Hejátková
vedení agentury
2. Ing. Lucie Valentová, Ph.D.
manažer centra BRO
( nástup po mateřské dovolené od 1.9.2013 )
ukončení pracovního poměru: 30.11.2014
3. Ing. Luděk Filla
manažer CETT
( nástup 1.7.2013 )
ukončení pracovního poměru: 31.3.2014
4. Ing. Petr Foltýn
projekt SONDAR
(ukončení pracovního poměru: 5.4.2014)
5. Bc. Simona Budařová
programový manažer projekty EU
6. Jitka Schellová
provozní manažer agentury
7. Jana Pavlíčková
účetní agentury
ukončení pracovního poměru: 31.3.2014
8. Ing. Libuše Jonášová
projektový manažér BRO
( nástup 1.2.2014 )
9. Jitka Filová
adminstrativní pracovník IC CETT
10. Aneta Ječmínková
úklid CETT
(částečný úvazek )

3. HISTORIE
Zemědělská regionální agentura Třebíč byla založena dle zák. č. 83/1990Sb. o sdružení občanů
(Registrace č.j. VS/1-1/44354/00) se sídlem Komenského nám. 286/17, 67401 Třebíč, IČO:
70851131 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.
▪

Změna č.1 7.5.2003 : změna sídla a názvu 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:
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

▪

Změna č. 3. 12.2010 : změna sídla – ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura,
o.s., Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou

4. AKTIVITY
Aktivity ZERA mají za cíl vzdělávat a prezentovat výsledky výzkumu a dobrých praxí pro danou
cílovou skupinu, zájemce a širokou veřejnost. Oblastí nosných aktivit ZERA je nakládání
s odpady a ochrany životního prostředí, především pak biologicky rozložitelnými odpady a ochrana
půdy.
Formy aktivit :
4.1 Vzdělávání
4.2 Poradenství
4.3 Aplikace výzkumu
4.4 Osvěta
4.5 Uplatňování výstupů výzkumu – metodik, postupů nebo systému v praxi
4.6 Konference
4.7 Regionální certifikace
4.8 Nájem prostor – ČRC a budovy CETT
4.9 Žádosti z operačního programu OPŽP
4.1 Vzdělávání
Vzdělávání je nosnou aktivitou, která je hlavní součástí většiny projektů, které jsou a byly
realizovány v rámci projektů financovaných z EU či prostřednictvím jejich udržitelnosti.
Vzdělávání – tréning je praktikován formou prezenční ( v učebně i v terénu ) a elearningovou ( on
lin (mobilní – létající učebna ), webové stránky, demonstrační lokality, včetně vybavení ( SW,
knihovna, pomůcky, IT technika ).
V průběhu roku 2014 byly realizovány vzdělávací akce :
a) rámci udržitelnosti projektů :
i. Metody ochrany půdy ( projekt v rámci příhraniční spolupráce ČR –
Rakousko, programové období 2007 – 2014 )

ii. Udržitelné hospodaření v krajině ( projekt v rámci grantu Kraje Vysočina
Operační ho programu vzdělávání pro konkurence schopnost MŠMT ČR )

b) probíhající realizace projektu SONDAR ( projekt v rámci příhraniční spolupráce ČR –
Rakousko, programové období 2007 – 2014 )

c) s aktuální tématikou v oblasti ochrany životního prostředí – semináře s tématikou EVVO
v projektu CETT
Vzdělávání je podpořeno spolupráci s podnikatelskými firmami, především se společností CMC
Náměšť a.s. – kompostárna, která slouží jako modelové zařízení.
Demonstrační laboratoř CETT

Odborná ekologická a zemědělská knihovna / ev.č. 6219/2006 Ministerstvo kultury

Kompostárna CMC Náměšť a.s. – využívaná k výuce a prezentaci správné kompostářské
praxe

Vzdělávací akce v terénu

Aktivita v učebně – Česko rakouského centra pro rozvoj podnikání

Výuka v učebně CETT – Centrum environmentálních technik a technologií

SONDAR CZ-AT

Program: přeshraniční spolupráce „Cíl Evropská územní spolupráce“ Česká republika – Rakousko
2007-2013; Poskytovatel dotace: MMR
• Termín realizace:
1.4.2012 – 30. 6. 2014
• Místo konání: Vysočina – Jižní Morava - Dolní Rakousko – Vídeň
• Účel projektu: Eroze půdy je jednou z hlavních příčin degradace půdy. Efektivní
opatření k zabránění půdní eroze mají nesmírný význam pro zachování zdravé a úrodné půdy pro
další generace. Nedávno zveřejnila evropská unie novou strategii pro země podunají, která obsahuje
také cíle v oblasti životního prostředí na úrovni regionů. Touto strategií byl v politice životního
prostředí vytyčen cíl snížit ztrátu půdy na plochách s mírou eroze více než 10 tun /ha do roku 2020
o 25% Jižní Morava (CZ) a Weinviertel (AT) jsou regiony s vysokým ohrožením erozí.
odborné publikace projektu:
•
•
•

Management decentralizovaného zpracování bioodpadu
Kniha o humusu - Kvalita půdy, primární organická hmota a humus
Degradace půdy a desatero zásad pro ochranu její kvality

Aktivity v projektu SONDAR PRO ROK 2014
seminář odborný - Uživatelé půdy Náměšť nad Oslavou
instalace výstavy obrázků MALOVÁNÍ BARVAMI ZEMĚ Havlíčkův Brod
seminář odborný - Uživatelé půdy
instalace výstavy obrázků MALOVÁNÍ BARVAMI ZEMĚ Třebíč
výstava obrázků MALOVÁNÍ BARVAMI ZEMĚ V TŘEBÍČI
seminář "LÉTAJÍCÍ PŮDNÍ UČEBNA" Třebíč
seminář "LÉTAJÍCÍ PŮDNÍ UČEBNA" Třebíč
seminář "LÉTAJÍCÍ PŮDNÍ UČEBNA" Velká Bíteš
KURZ PŮDNÍCH SPECIALISTŮ Náměšť nad Oslavou
VÝSTAVA OBRÁZKŮ "MALOVÁNÍ BARVAMI ZEMĚ" NA MEZINÁRODNÍM
VELETRHU TECHAGRO
15.-16.5
VÝSTAVA OBRÁZKŮ MALOVÁNÍ LEDNICE
2.6.2014
Kurz půdních specialistů Malonty
17.6.2014
Kurz půdních specialistů – AMBASADOR OCHRANY PŮDY, Brno
22.10. - 12.11. výstava "MALOVÁNÍ BARVAMI ZEMĚ" - Ministerstvo zemědělství Praha
14.1.2014
21.1.2014
27.1.2014
4.2.2014
5.2.2014
11.2.2014
18.2.2014
19.2.2014
11.3.- 13.3.
30.3.-3.4.

V roce 2014 proběhly v rámci projektu Metody ochrany půdy pro zlepšení její retenční schopnosti a
prevence záplav.

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU MOP
28.1.2014
20.2.-21.2.
25.2.2014
4.3.2014

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PROVOZOVATELE KOMPOSTÁREN
3. ročník konference OCHRANA PŮDY
Náměšť nad Oslavou
SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PROVOZOVATELE KOMPOSTÁREN
SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PROVOZOVATELE KOMPOSTÁREN

29.4.2014
3.6.2014
24.6.2014
15.10.2014
16.-17.10.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PROVOZOVATELE KOMPOSTÁREN
SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PROVOZOVATELÉ KOMPOSTÁREN
SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PROVOZOVATELÉ KOMPOSTÁREN
10. ročník BRO - exkurze Příklady úspěšných projektů
10. ročník BRO - Od vize ke realitě a dál…

4.2. Poradenství

Poradenství je pro agenturu jedním z příjmů, které zajistí agentuře dofinancování projektů a
průběžné finanční zdroje pro provoz. Poradenství se specializuje především na oblast biologicky
rozložitelných odpadů, nejvýznamnější oblastí je pak zpracování komplexních žádostí pro
Operační program životní, oblast 4.1 Nakládání s odpady. V roce 2013 byla tato aktivita rozšířena
o management projektů – tzn. jejich řízení od podání žádosti až po vyúčtování. Součástí poradenství
je i zpracování Analýzy produkčního potenciálu bioodpadu v regionu včetně návrhu technologie
zpracování ( kompostárny ) a systému třídění a svozu bioodpadu v regionu obcí. V roce 2014 byly
vyhlášeny 2 výzvy, v kterých bylo zpracováno celkem 20 nových projektů ( z toho 19 úspěšně ) –
subjekty
:
Realizace projektů
Zdeněk Novák – projekt: Kompostárna Drahov – vyhlášení a ukončení veřejné zakázky,
příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu. Realizace
projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je vytvoření kompostárny s kapacitou 1400 t / rok. Za tímto účelem žadatel instaluje
technologii spodního provětrávání a prosévací zařízení. Celkové náklady projektu: 5 596 000 Kč.
Eko Broumovsko - projekt: Kompostárna bioodpadu Broumovsko – poradenská činnost při
realizaci veřejné zakázky, podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti
o platbu, management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je využít areálu bývalého zemědělského družstva k vybudování kompostárny
o kapacitě 1450 t / rok, nákup potřebné technologie jako překopávač, váha. Celkové náklady
projektu: 5 701 318 Kč
Město Třebíč – projekt: Domovní kompostování - město Třebíč - vyhlášení a ukončení veřejné
zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu,
management projektu. Projekt byl realizačně ukončen.
Cílem projektu je zavedení prevence vzniku bioodpadu ve městě pomocí nákupu 735x kompostérů
o kapacitě 700 l, Celkové náklady projektu: 1 961 017 Kč
Bauservis s.r.o. – projekt: Systém sběru bioodpadu - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky,
příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management projektu. Realizace
projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku
2015.

Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 1400 tun / rok. Za
tímto účelem žadatel nakupujeme 2x VOK o objemu 3m3, 14x VOK o objemu 9m3, 15x VOK o
objemu 12m3, svozový vůz s nástavbou. Celkové náklady projektu: 2 866 500 Kč
Město Seč – projekt: Systém sběru bioodpadu v Seči - vyhlášení a ukončení veřejné zakázky,
příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu,
management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 1450 tun / rok. Za
tímto účelem žadatel nakupuje 18x VOK o objemu 9m3, 59x kontejnery o objemu 1100l, 480x
nádoby o objemu 240l, 1x svozový vůz s nástavbou. Celkové náklady projektu: 3 843 644 Kč
Horen s.r.o. – projekt: Systém sběru bioodpadu - Horen s.r.o. – zpracování podkladů pro
vyhlášení veřejné zakázky, management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku
2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 900 tun / rok. Za
tímto účelem žadatel nakupuje 12x VOK o objemu 6m3, 1x svozový vůz s nástavbou pro svoz
VOK a nástavbou pro nádoby o objemu 110 - 240 l, 1x štěpkovač. Celkové náklady projektu: 2 736
100 Kč
Zemědělské družstvo Petrovice – projekt: Kompostárna Petrovice - vyhlášení a ukončení
veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, management
projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je vytvoření 7 malých zařízení s kapacitou do 150 tun / rok. Celkem tedy zpracovat
1000 t / rok. Za tímto účelem žadatel nakupuje: 1x drtič, 1x traktor s čelním nakladačem, 1x
překopávač, 1x monitorovací technika. Celkové náklady projektu: 5 793 480 Kč
TSM Semily s.r.o. – projekt: Systém sběru bioodpadu – Semily - - vyhlášení a ukončení veřejné
zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu,
management projektu. Realizace projektu bude probíhat do 1. pol. Roku 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 650 tun / rok2x VOK
o objemu 9m3, 2x VOK o objemu 11m3, 1x svozový vůz s nástavbou pro svoz VOK Celkové
náklady projektu: 2 224 950 Kč
Město Humpolec – projekt: Svozová technika - město Humpolec 1x hydraulický nakládací
jeřáb, 10x VOK 7,5m3, 10x VOK 2,1 m3 2013 Celkové náklady projektu: 2 806 867 Kč .
Projekt byl realizačně ukončen.
Jitka Smetanová- projekt: Systém sběru bioodpadu – Svobodné Dvory a okolí – příprava a
podání projektu.
Cílem projektu bylo zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 144 tun / rok. 24x
VOK o objemu 10m3, 2x VOK o objemu 15m3, 1x hydraulický jeřáb, 1x svozový vůz s nástavbou
pro svoz VOK, 1x kontejnerový točnicový přívěs. Celkové náklady projektu 6 428 603 Kč.
David Smetana – projekt: Kompostárna bioodpadu – Smetana – příprava a podání projektu.
Cílem projektu bylo vytvoření kompostárny o kapacitě 1500 tun/ročně. Za tímto účelem žadatel
vysoutěží: 1x traktor s čelním nakladačem, 1x překopávač, 1x váha, 1x drtič, 1x elektrocentrála, 1x
čerpadlo, 1x síto, 1x monitorovací technika. Celkové náklady projektu 7 184 678 Kč.

František Král – projekt: Kompostárna Břeclav – Příprava a podání projektu - – vyhlášení a
ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce.
Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vytvoření kompostárny o kapacitě 1550 t/ročně. Nákup potřebné techniky je:
Drtič dřevního odpadu, manipulátor, traktor, 2x kompostovací textilie, monitorovací technika.
Celkové náklady projektu jsou 6 340 400 Kč.
Okrasné zahrady arboristika – projekt: Systém sběru bioodpadu na Broumovsku – příprava a
podání projektu - poradenská činnost při realizaci veřejné zakázky, podkladů pro vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu, příprava podkladů
pro Závěrečné vyhodnocení akce. Realizace projektu bude ukončena na začátku roku 2015.
Cílem projektu je zavedení odděleného systému a sběru bioodpadu o kapacitě 1 400 t/ročně. Za
tímto účelem žadatel nakoupil: 24 Ks VOK o objemu 12m3, hydraulický jeřáb, svozový vůz
s nástavbou VOK, kontejnerový přívěs. Celkové náklady projektu: 6 340 400 Kč.
Milan Michálek – projekt: Navýšení kompostárny Lanškroun – příprava a podání projektu vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné
vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je navýšení kompostárny o 1180 t/ ročně. Pro tento účel žadatel nakoupil: traktor
s čelním nakladačem, pásové rypadlo, homogenizační lopata, 5x VOK 8m3. Celkové náklady
projektu: 5 723 300Kč.
Petr Nouza – projekt: Kompostárna a systém svozu Dolní Pěna – příprava a podání projektu vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné
vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je zbudování sítě malých zařízení o celkové kapacitě 1 500t/ročně. Bude celkem 10
kompostovacích ploch o kapacitě do 150t /rok v katastrálním území. Za tímto účelem žadatel
nakoupil: traktor, nosič kontejnerů, drtící míchací vůz, překopávač, prosévací lopata, 18x VOK
16m3, monitorovací technika. Celkové náklady projektu: 6 340 400Kč.
Agrofarma Týnec – projekt: Kompostárna Agrofarma Týnec – příprava a podání projektu vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné
vyhodnocení akce. Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vznik sítě 3 malých zařízení kompostáren s kapacitou 450t/rok. Pro tento účel
žadatel nakoupil: manipulátor s nakládací lžící a monitorovací techniku. Celkové náklady projektu:
3 012 900 Kč.
Gardenline s.r.o. – projekt: Kompostárna Miřejovice – příprava a podání projektu - vyhlášení a
ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce.
Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vznik kompostárny s kapacitou 1550tun/rok. Pro tento účel žadatel nakoupil:
nakladač – rypadlo, allu lopatu, traktor, drtič dřevního odpadu, monitorovací techniku. Celkové
náklady projektu 6 601 760 Kč

Filip Šofr – projekt: Kompostárna Velké Poříčí – příprava a podání projektu-- vyhlášení a
ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
management projektu, podání žádosti o platbu, příprava podkladů pro Závěrečné vyhodnocení akce.
Realizace projektu probíhá na začátku roku 2015.
Cílem projektu je vznik kompostárny s kapacitou 1550 tun/rok. Pro tento účel žadatel nakoupil:
drtič dřevního odpadu, rotační třídič, traktor, testovací přístroje teploty a vlhkosti. Celkové náklady
projektu 6 594 500 Kč.
Město Humpolec – projekt: Svozová technika - město Humpolec příprava a podání projektu –
vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, management projektu, podání žádosti o platbu, příprava pro Závěrečné vyhodnocení akce.
Cílem projektu byl nákup techniky:1x svozový vůz s nástavbou pro sběr a svoz separovaného
odpadu, 5x VOK o objemu 15m3. 2013 Celkové náklady projektu: 2 806 867 Kč. Projekt byl
realizačně ukončen. Cílem projektu je snížení zatížení životní prostředí. Díky realizaci projektu
bude vytříděno o 1 116 tun BRKO více.
SAP Mimoň spol. s.r.o. – projekt: Systém sběru bioodpadu SAP Mimoň s.r.o. příprava a podání
projektu, vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, příprava pro Závěrečné vyhodnocení akce. Žadatel
z prostředků vysoutěži: 1x hydraulický nakládací jeřáb, 10x VOK 7,5m3, 10x VOK 2,5 m3.Celkové
náklady projektu: 1 876 226 Kč. Projekt byl realizačně ukončen.
Cílem projektu bylo snížení množství skládkovaného BRO materiálu na skládkách KO, vytvoření
kvalitního materiálu využitelného pro rekultivaci veřejných prostor obcí, revitalizaci a nové
základky veřejné zeleně, využitelné také pro hnojení zemědělské půdy.
SAP Mimoň – projekt: Kompostárna bioodpadu SAP Mimoň spol. s.r.o. – příprava a podání
projektu, vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, management projektu, příprava závěrečného
vyhodnocení akce do 31.5.2015. Projekt byl realizačně ukončen.
Cílem projektu je navýšení kompostárny o 2000 t/rok. Výstavba kompostárny s technologií dolního
provětrávání
a
nákup
techniky:1x
manipulátor,
1x
prosévací
zařízení.
Celkové náklady projektu: 6 472 868 Kč.
Černovice – projekt: Kompostárna města Černovice – 2012 – příprava a podání projektu,
vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, podání žádosti o platbu, management projektu, příprava závěrečného vyhodnocení akce.
V lednu 2015 odesláno závěrečné vyhodnocení akce.
Cílem projektu bylo vybudování kompostárny a systému sběru a svozu. Proběhly stavební úpravy a
práce, byl nakoupen překopávač kompostu, nosič kontejnerů, drtič, elektrocentrála, čerpadlo, 3 Ks
velkoobjemových
kontejnerů,
monitorovací
technika,
4
ks
textilie.
Celkové náklady projektu 3 593 911 Kč.
Újezd u Brna – projekt: Revitalizace zeleně v parku u koupaliště v Újezdu u Brna – příprava a
podání projektu, vyhlášení a ukončení veřejné zakázky, příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, podání žádosti o platbu, příprava závěrečného vyhodnocení akce. V květnu bude
odesláno závěrečné vyhodnocení akce.
Cílem projektu byla revitalizace zeleně v parku u koupaliště. Proběhly stavební úpravy a práce a
bylo vysázeno 276 ks dřevin, ošetřeno 89ks dřevin a 0,8034 ha regenerované zeleně. Celkové
uznatelné náklady projektu 929 142 Kč.

4.4 Osvěta
Agentura 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, Komunální
technika.
Dále
využívá
webové
stránky
BIOM
CZ,
ENVIWEB,
apod.
ZERA se v několika svých projektech zaměřila na podporu vzniku 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 Chvojnice. Ověřuje si praktické
dopady zpracovaného pilotního projektu, rozvíjí povědomí veřejnosti o ekologii osvětovou
kampaní, jejíž součástí byly 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.
Velmi významnou osvětou je podpora ochrany půdy formou výroby barev z půdy a malování
obrázků. Tato aktivita je součástí projektu SONDAR, ve kterém ve spolupráci s rakouským
partnerem proběhly workshopy. Byly vytvořeny obrazy barevnými pigmenty z půdy, tvořené
zajímavými výtvarnými technikami. Na výrobě obrazů se podílely děti prvního a druhého stupně
z pěti základních a jedné mateřské školy všech okresů Kraje Vysočina. Celá výstava byla pod
Záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Výstavu bylo možno shlédnost na
několika místech v kraji Vysočina a to především v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Třebíči, a
v Bobrové. Mimo Kraj Vysočina, také výstava byla prezentována na mezinárodním veletrhu
Techagro v Brně a dále pak na Ministerstvu zemědělství v Praze.
Další prezentace výstavy probíhala také v Náměšti nad Oslavou v centru CETT pro žáky základních
škol a seniory ze stacionáře „DOMOV BEZ ZÁMKU“, kteří se podíleli na výrobě barevného
pigmentu. Žáči i senioři měli možnost si vyzkoušet malování barvami země různou zajímavou
výtvarnou technikou.
Výstava obrázků „MALOVÁNÍ BARVAMI ZEMĚ“ v Kraji Vysočina

Malování barvami země na pracovišti CETT

Výstava obrázků „MALOVÁNÍ BARVAMI ZEMĚ“ mimo Kraj Vysočina

Ocenění projektů
Kraj Vysočina organizuje zviditelnění projektů realizovaných na svém území. Agentura se
přihlásila v roce 2014 do soutěže projektem „SONDAR „MALOVÁNÍ BARVAMI ZEMĚ“ . tento
projekt byl oceněn ve skupině podnikatelských projektů.

4.5 Konference
V roce 2014 se v Náměšti n.O. uskutečnili 2 konference:
3. ročník konference !!!Ochrana půdy !!! v rámci udržitelnosti projektu Metody ochrany půdy
termínu 20.- 21. BŘEZNA 2014. Konference se zúčastnili rakouští partneři a především přední
odborníci ČR v oblasti problematiky pedologie a zemědělství.
3. ročník konference !!!Ochrana půdy !!

Poslední konferenci byl již 10. ročník „Biologicky rozložitelné odpady“. Konference je součástí
cyklu konferencí v ČR „Odpadové dny 2014“ v termínu 15. – 17 října 2014. Tato konference je již
tradičním setkáním odborníků a zájemců o problematiku odpadového hospodářství. Konference se
konala pod záštitou Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a také pod záštitou
hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a rektora Mendelovy univerzity Brno Prof.
RNDr. Ladislava Havla, CSc.. Partneři konference byli
ÚKZUZ Brno,Výzkumný ústav
zemědělské techniky v.v.i. Praha, BFA.mediálním partnerem byla společnosti PROFI PRESS
týdeník Zemědělec, časopis ODPADY a ODPADOVÉ FÓRUM.
Tento 10 ročník konference byl mimořádný tím, že velkou účast zastupovali zahraniční hosté a to
zejména odborníci z Rakouska, Německa, Anglie, Itálie a Bulharska. Součástí konference byly
v průběhu měsíce září a října 2014 „Dny technik a technologií“ - prezentace úspěšných projektů a
záměrů v odpadovém hospodářství ČR. Dny technik a technologií se uskutečnili pouze na třech
místech a to 12.9.2014 KRAJ LIBERECKÝ JILEMNICKO– KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ
Projekt „Síť komunitních kompostáren Svazku obcí Jilemnicka“. Druhým termínem 25.9.2014 v
KRAJI VYSOČINA to byla kompostárna na zpracování BRKO v obci PŘIBYSLAV. A třetím
místem 9.10.2014 byl opět kraj LIBERECKÝ a to kompostárna SAP MIMOŇ s.r.o., kde byl
představen systém třídění, sběru a kompostárna / kapacita 3 000 t / rok.

4.7 Regionální certifikace
Regionální certifikace na podporu odbytu místních výrobků:
Certifikace produktů značkou „VYSOČINA - regionální produkt®“
byla zahájena v září 2007. Uděluje se výrobkům spotřebního
charakteru, přírodním a zemědělským produktům, které splňují
certifikační kritéria.
Jejím cílem je podpora malého a středního podnikání v regionu kraje
Vysočina, zviditelnění regionu Vysočina a využít jeho socioekonomických výhod pro podnikatele. 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. Značka má výraznou podporu kraje Vysočina.
V roce 2014 proběhly dvě zasedání certifikační komise. 30.4. a 31.10. 2014
Na Vysočině se nově také certifikují prodejny regionálních produktů, kdy první certifikace
prodejen byla zahájena v roce 2013. Smyslem projektu je cíleně propagovat a podporovat prodejny,
které nabízejí kvalitní místní produkty označení „PRODEJNA REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ
ZNAČKY VYSOČINA“. Celkem 25 prodejen v kraji Vysočina tuto značku nabízí. Držitelé tohoto
označení mají také možnost zažádat v rámci kraje o příspěvek na vybavení a další zlepšení nabídky
regionálních produktů.
Součástí této aktivity agentury jsou propagační akce 2014 :
13. -19. ledna
16.–17.května
2. června
28. června

REGION TOUR Brno, Veletrh GO !
ve spolupráci se společností YASHICA jsme zajištělovali pro PIVNÍ
SLAVNOSTI V TŘEBÍČI farmářské trhy prezentující držitele značky
VYSOČINA regionální produkt.
Příprava balíčků produktů VYSOČINA regionální produkt pro
SKUTEK ROKU
ve spolupráci s Místní akční skupina Oslava, o.p.s. jsme uskutečnili
FOOD FESTIVAL. Jeho cílem bylo představit návštěvníkům
regionální potraviny, restaurace a jejich speciality. Netradiční prostory
místa konání – výrobní hala tkalcovny koberců o rozloze cca 3000
m2, která byla vybudována podle návrhu architekta Lederera (autor
slavné konstrukce pavilonu Z na brněnském výstavišti), poskytla
netradiční atmosféru. Během celého dne bylo na Food Festivalu přes
1000 návštěvníků, kteří mohli ochutnat a navštívit přes 36 stánků s
regionální produkcí, mnoho prodejců ve stáncích bylo certifikováno
značkou Vysočina regionální produkt. Dále mohli návštěvníci

ochutnat degustační menu ve třech místních restauracích, třech
kavárnách a míchané nápoje připravovala i místní hotelová škola.
30. října

Příprava balíčků produktů VYSOČINA regionální produkt pro
rakouské partnery

4.8. Nájem prostor
ZERA disponuje plně vybavenými prostory pro zabezpečení vzdělávacích akcí. Především se jedná
se o učebny a konferenční sál. Nabídku využili:
18.2.2014
3.3. 2014
15.4.-17.4.
25.4.2014
3.6.2014

Zasedání místní akční skupiny OSLAVKA - vedení workshopu - identifikace projektů
s pozitivním dopadem na ŽP v rámci zájmového území
Vliv jednotlivce - zaměstnance, firma, občan na ŽP a příklady dobré praxe jak
být ekologický
Pracovní setkání Výzkumná skupina funkční genomika a proteomika
Masarykova univerzita
Setkání Jihočeské univerzity - Aspekty udržitelného rozvoje území a krajiny s
ohledem na ochranu ŽP
ŽÁKOVSKÁ KONFERENCE ZŠ KOMENSKÉHO

24.7.2014
firma

Společné setkání k problematice přípravy a realizace protipovodňových opatření

Povodí Moravy, a.s.
25.7.-27.7.
Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou
4.9.2014
Workshop - příprava akčního plánu 2015-2020 společnost BIOINSTITU
13.-14.9.
Vzdělávací kurz pro poradce projektu Přírodní zahrada
19.- 20.9.
Vzdělávací kurz pro poradce projektu Přírodní zahrada
24.10.2014
Duchovní seminář
10.-11.11.
Český systém kvality a služeb
20.11.2014 BIONET -odborný workshop k problematice PRV
26.11.2014 Workshop setkání Hospodářské komory k problematice EVVO v Kraji Vysočina
8.-9.12.2015 Odborný seminář skupiny portál turistika.cz

5. PROJEKTY REALIZOVANÉ V TOMTO ROCE

V roce 2013 byl dokončen investiční projekt Centrum evironmentálních technik a technologií (
CETT )
Operační program životní prostředí; Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
• Termín realizace:
červen 2010 – červenec 2013 ( termín kolaudace 3.7.2013
• Účel projektu: Rekonstrukce stávající budovy v majetku Habitat a.s., která
je v dlouhodobém nájmu agentury ZERA. A vybudování zázemí
hlavního centra pro odborné poradce, lektory, demonstrační centra,
popularizační centrum pro stálou expozici nejrůznějších eko, bio
produktů či informačních systémů o ekologii všeobecně, odborná
knihovna, seminární místnosti, demonstrační laboratoř a ubytovací
kapacity.
• Výstupy projektu:
ubytovací zařízení pro 50 osob ve dvoulůžkových pokojích, včetně
ubytování pro vozíčkáře; informační kancelář, 1 učebna, dílna
řemesel, demonstrační laboratoř, sklady pro provozní potřeby
Cílem projektu je založit a provozovat environmentální centrum - Centrum environmentálních
technik a technologií v oblasti biologického zpracování odpadu, ekologického zemědělství a
ekologie jako takové. Dalšími specifickými cíly je:
i.
zabezpečení kvalitní infrastruktury (materiálního a provozního zázemí) pro realizaci
programů environmentálního vzdělávání a pro environmentální poradenství v kraji Vysočina
ii.
zabezpečení kvalitní infrastruktury (materiálního a provozního zázemí) pro poskytování
informací o životním prostředí prostřednictvím vybudovaného environmentálního
informačního centra v kraji Vysočina,
iii.
zabezpečení kvalitní infrastruktury pro realizace programů vzdělávání o interdisciplinárních
a ekonomických souvislostech problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje
(obnovitelné zdroje a úspory energie, inovační efekty, dopady na zaměstnanost, nákladově
efektivní řešení apod.) v kraji Vysočina
iv.
zabezpečení nabídky kvalitních odborných materiálů a pomůcek investičního charakteru pro
environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu,

Budova po rekonstrukci

AKTIVITY V CENTRU CETT
10.1.2014
14.1.2014

zasedání místní akční skupiny OSLAVKA
zasedání místní akční skupiny OSLAVKA

23.1.2014
27.1.2014

setkání podnikatelů - UDRŽITELNOST HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ
setkání zakladatelů OSLAVKA, o.p.s.

28.1.2014

workshop - příklady dobré praxe - decentralizované kompostování

12.-14.2.

ekologické postupy a systémy využitelné a prakticky aplikovatelné ve firmách
a
v oblasti služeb - teorie vs. praxe

18.2.2014

zasedání místní akční skupiny OSLAVKA - vedení workshopu - identifikace
projektů s pozitivním dopadem na ŽP v rámci zájmového území

25.2.2014

workshop - příklady dobré praxe - decentralizované kompostování

3.3. 2014

vliv jednotlivce - zaměstnance, firma, občan na ŽP a příklady dobré praxe jak
být ekologický
workshop - příklady dobré praxe - decentralizované kompostování
vyúka ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ
seminář "JAK KOMPOSTOVAT V BRNĚ"
prezentace a ukázka MALOVÁNÍ BARVAMI PŮDY pro školy
počítač ani tablet vám přírodu nenahradí
seminář "JAK KOMPOSTOVAT V BRNĚ"
seminář "JAK KOMPOSTOVAT V BRNĚ"
seminář "JAK KOMPOSTOVAT V BRNĚ"
seminář udržitelnost Základní ekosystémy a jejich praxe
seminář "JAK KOMPOSTOVAT V BRNĚ"
seminář "JAK KOMPOSTOVAT V BRNĚ"
workshop - příklady dobré praxe - decentralizované kompostování
ekologická firma - organizace - co to obnáší?
workshop - malování barvami země SENIOŘI
slavnostní otevření CETT s informačním seminářem o hlavních cílech EVVO
administrace projektu v operačním programu životního prostředí
workshop - příklady dobré praxe - decentralizované kompostování
exkurze na zařízení dobré praxe - jak efektivně pracovat s BRKO
den otevřených dveří NA KOMPOSTÁRNĚ JILEMNICKO
workshop - DOMÁCÍ KOMPOTOVÁNÍ V PRAXI
workshop - příklady dobré praxe - decentralizované kompostování
workshop - DOMÁCÍ KOMPOTOVÁNÍ V PRAXI
workshop - DOMÁCÍ KOMPOTOVÁNÍ V PRAXI Brno
workshop - DOMÁCÍ KOMPOTOVÁNÍ V PRAXI Brno
workshop - technik a technologií pro kompostování
zasedání místní akční skupiny OSLAVKA
dny TECHNIKY -Vzorky systému sběru bioodpadů
jednání technologie HANTSCH
workshop - příklady dobré praxe - decentralizované kompostování
workshop - příklady dobré praxe - decentralizované kompostování
workshop - příklady dobré praxe - decentralizované kompostování

4.3.2014
5.3.2014
13.3.2013
18.3.-21.3.2014
26.3.2014
27.3.2014
2.4.2014
10.4.2014
15.4. - 17.4.
17.4.2014
27.4.2014
29.4.2014
12.5.2014
13.5.2014
26.5.2014
26.5.2014
3.6.2014
13.-15.6.
17.-18.6.
19.6.2014
24.6.2014
26.6.2014
17.7.2014
24.7.2014
11.8.2014
18.8.2014
5.9.2014
8.9.2014
11.9.2014
7.10.2014
4.11.2014

4.11.2014
6.11.2014
13.11.2014
21.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
28.-29.11.2014
1.12.2014
4.12.2014
11.12.2014
13.12.2014
18.12.2014

workshop - Půda a její život - ZŠ Březník
workshop - Půda a její život - ZŠ Březník
workshop - příklady dobré praxe - decentralizované kompostování
konference EVVO
workshop k mezinárodnímu roku půdy 2015
DOMÁCÍ KOMPOTOVÁNÍ V PRAXI
RAW A VEGANSKÁ STRAVA
zasedání skupiny odborníků BRO
workshop - DOMÁCÍ KOMPOTOVÁNÍ V PRAXI
seminář Jak řešit BRO v nových legislativních podmínkách
vánoční řemeslné kurzy
zasedání členů města - kolaudace podzemních kontejnerů

8. DETAŠOVANÉ PRAVIŠTĚ ZMVŠ

Agentura spolupracovala na akreditaci nového bakalářského studijního oboru „Udržitelný
rozvoj regionu a krajiny“. Nový obor byl úspěšně akreditován v červnu 2013. Nositelem
akreditace je Západomoravský vysoká škola v Třebíči a ZERA se stala detašovaným
pracovištěm ZMVŠ. ZERA zajišťuje výuku obecních předmětu v demonstrační laboratoři a
garantuje předmět praxe.

9. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

