
11. ročník mezinárodní konference

biologicky  
rozložitelné odpady
 v Náměšti nad Oslavou

23. – 25. září 2015

Konference pořádaná v rámci 
cyklu ODPADOVÉ DNY 2015. 
Pod záštitou Ministerstva 
zemědělství, Ministerstva 
životního prostředí, 
Ministerstva průmyslu 
a obchodu.

11. ročník konference  
se koná pod záštitou  
hejtmana Kraje Vysočina  
MUDr. Jiřího Běhounka a pod 
záštitou rektora Mendelovy 
univerzity Brno Prof. RNDr. 
Ladislava Havla, CSc.

GeNeRáLNí PARtNeR KONfeReNCe  
Je ČeSKá SPOřiteLNA A.S. 

Konference je akreditovaná 
Ministerstvem vnitra ČR 
AK/Ve-89/2010, AK/PV-
228/2010, jako vzdělávací 
akce pro průběžné vzdělávání 
vedoucích úředníků.

ZeRA – Zemědělská a ekologická 
regionální agentura, o. s.

Akreditace

Pořádá

Mediální partneři Pod záštitou



1. den 23. 9. 2015 eXKURZe
›  Systémy odpadového hospodářství  

OZO OSTRAVA s.r.o. 

2. den 24. 9. 2015  
„Realita… povinnost třídit 
bioodpad“ 
›  Odpadové hospodářství ČR – nově platná 

a připravovaná legislativa
›  Nakládání s bioodpady – legislativa a praxe
›  Systémy udržitelného hospodaření 

s bioodpady v obcích a městech
›  Jak řeší  obce a města povinnost zavést 

třídění BRKO
›  Kritéria hodnocení a kontrol nakládání 

s bioodpady 
›  Jak financovat projekty odpadového 

hospodaření v obci a podmínky nového 
programové období 2014/2020 OPŽP

›  Program TOP Waste Management  
České spořitelny, a. s.

Ubytování si zajišťují 
účastníci sami. Letos 
opět  bude možnost 
ubytovat se v nově 
zrekonstruovaném 
ubytovacím zařízení CETT 
– Centrum 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

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 – 23. 9. 2015
EXKURZE: cena 1000,- Kč (zahrnuje dopravu, stravu)
2. a 3. den – 24. - 25. září 2015
KONFERENCE: cena 3000,- Kč (zahrnuje konferenční 
poplatek dvou dnů, sborník, stravu, společenský večer)
Samostatná účast 3. dne 25. září 2015 
PRAXE A PŘÍKLADY: cena 500,- Kč 
•Studenti - konferenční poplatek je ZDARMA, 
v případě, že přispějí vlastní prezentací nebo formou 
propagačních materiálů k tématu konference. Hradí 
pouze 400 Kč (nezbytný příspěvek na stravování 
zajišťované v rámci konference)
Samostatné objednání sborníku: cena 300,- Kč

2 ÚČASTNÍCI 

3 ÚČASTNÍCI 

4 ÚČASTNÍCI

UBYTOVÁNÍ

KONTAKT

VLOŽNÉ SLEVY

›  Komplexní řešení systémů nakládání 
s biologicky rozložitelnými odpady – 
technologie a využitelnost výstupů, 
udržitelnost

›  Využívání hnojiv vyrobených z odpadů, 
výsledky polních pokusů s digestáty 
a komposty, registrace kompostů 
a digestátů - zkušenosti a dobré příklady 

›  Půda – vstupy – život v půdě 
›  Sponzorské fórum – krátké prezentace 

produktů a služeb v oblasti odpadového 
hospodářství  

3. den 25. 9. 2015  
„Praxe a příklady“
›  Systémy prevence vzniku odpadu 
›  Systémy zpracování odpadů 
›  Osvěta
›  Závěr konference
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11. ročník mezinárodní konference

biologicky  
rozložitelné odpady
 v Náměšti nad Oslavou
23. – 25. září 2015

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

GeNeRáLNí PAtRtNeR 
KONfeReNCe Je ČeSKá 
SPOřiteLNA A.S. 

Přihlášky na konferenci zasílejte nejpozději do 11. 9. 2015


