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10. ročník konference se koná pod 
záštitou hejtmana Kraje Vysočina 
MUDr. Jiřího Běhounka a
Pod záštitou rektora Mendelovy 
univerzity Brno Prof. RNDr. Ladi-
slava Havla, CSc.

V RÁMCI 
KONFERENCE BUDOU 

V ZÁŘÍ A ŘÍJNU 
PROBÍHAT  

Dny techniky 
-udržitelné systémy 

zpracování bioodpadu

ESKO-T EAV



1. den 15.10.2014 EXKURZE
›  Příklady úspěšných projektů  

v České republice  

2. den 16.10.2014  
„Od vize k realitě a…….dál“ 
›  Zahájení konference 
›  Cyklus Odpadové dny 2014 v České 

republice  
›  Situace a perspektiva nakládání 

s bioodpady v ČR 
›  Politické výzvy, strategie a vize udržitelného 

nakládání s bioodpad regulační prostředí 
pro sběr 

›  Stav odděleného sběru, kompostování 
a použití kompostu v ČR

›  Stav a přehled právních předpisů EU 
o ekologickém nakládání s odpady, 
recyklační a skládkovací cíle, zdrojové 
strategie, regulace hnojiv 

›  Vize nulového odpadu: management 
a klíčová role bioodpadů

›  Efektivní a ekonomická udržitelnost 
recyklace v systému recyklačních center 

›  ISNOV - udržitelný rozvoj odpadového 
hospodářství v Kraji Vysočina  

›  Půda v Evropě: úloha nebo vliv organického 
uhlíku, humusu  
a klimatické změny v ochraně půdy  

›  Ekologické podniky, management humusu, 
bezpečnost potravin a úspěšné projekty

›  Prezentace produktů a služeb v odpadovém 
hospodářství 

Ubytování si 
zajišťují účastníci 
sami. Letos opět  
bude možnost 
ubytovat se v nově 
zrekonstruovaném 
ubytovacím zařízení CETT 
– Centrum environmentálních technik 
a technologií přímo naproti budovy Česko 
rakouského centra, kde bude probíhat 
konference. Ceny a kontakty ubytování jsou 
zveřejněny na www.zeraagency.eu (záložka 
konference) nebo na www.cett.eu

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

1. den – 15. října 2014 
EXKURZE: cena 1000,- Kč (zahrnuje dopravu, stravu)
2. a 3. den – 16.-17. října 2014
KONFERENCE: cena 3000,- Kč (zahrnuje konferenční 
poplatek dvou dnů, sborník, stravu, společenský večer)
Samostatná účast 3. dne 17. října 
PRAKTICKÉ A EKONOMICKÉ PŘÍKLADY:  
cena 500,- Kč 
•Studenti - konferenční poplatek na konferenci mají 
ZDARMA, v případě, že přispějí: prezentací k  okruhu 
témat, kterou se konference bude zabývat nebo 
propagačními materiály k daným tématům. Hradí 
pouze 400 Kč (což je  nezbytný příspěvek na stravování 
zajišťované v rámci konference)
Samostatné objednání sborníku: cena 300,- Kč

2 ÚČASTNÍCI 

3 ÚČASTNÍCI 

4 ÚČASTNÍCI

UBYTOVÁNÍ

KONTAKT

VLOŽNÉ SLEVY

3. den 17.10.2014 Praktické  
a ekonomické příklady
›  Aktuální téma plýtvání potravinami 

- podněty a případové studie - britské 
kampaně  

›  Kompostování na místech kde byste to 
nečekali - komunitní život

›  Decentralizovaný sběr bioodpadu 
a zemědělské kompostování 

›  Praktické příklady z Čech 
›  Plánovací nástroje a postupy implementace 

nakládání s bioodpady ve venkovském 
a městském prostředí (náklady, ekonomické 
nástroje, systémy poplatků za odpad, 
překážky, cíle, množství a kvalita,  
původci - domácnosti a komerční subjekty) 

›  Ekonomické aspekty třídění odpadu 
a kompostování bioodpadu

›  Příklady nakládání s městským  
odpadem - asociace 

›  Případové studie a jejich aplikace 
›  Evropské a národní zdroje financování 

projektů 
›  Perspektiva pro Evropu - Bank EIB
›  Překážky, výzvy
›  Moderovaná diskuze  
›  „UPLATNI SE“ – prostor pro prezentace 

studenských prací

11.9. 2014  
prevence vzniku odpadu  
- domovní  a komunitní 
kompostování 
 

18.9. 2014  
odpadové zařízení - 
kompostárna - centrální 
a malé zařízení  

25.9. 2014  
odpadové zařízení - 
bioplynová stanice 
 

2.10. 2014
 zemědělská 
kompostárna 
 

9.10. 2014 
systém třídění a svozu 
BRKO 

Program
 

konference 
O

rganizační 
pokyny
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