
 
„ESF napomáhá rozvoji zam�stnanosti podporou 
zam�stnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných p�íležitostí 
a investicemi do lidských zdroj�“.  

 
AGRO-ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ 

 
V Jihomoravském kraji za�aly od 1. zá�í letošního roku poskytovat poradenství informa�ní centra a 

informa�ní místa vytvo�ená v rámci projektu „Sí� informa�ních center zam��ených na agro-
environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vyso�ina“ , který vznikl za finan�ní podpory 
Evropského sociálního fondu a Ministerstva životního prost�edí �R. 

Projekt realizuje Spolek poradc� v ekologickém zem�d�lství �R (EPOS), spolu s 15 partnery 
z Jihomoravského kraje a kraje Vyso�ina, v�etn� místn� p�íslušných krajských ú�ad�.  
 
Hlavní úkoly projektu jsou následující �innosti: 

− p�edávání informací o agroenvironmentáln� 
orientovaných programech Ministerstva zem�d�lství 
�R a Ministerstva životního prost�edí �R zem�d�lským 
podnikatel�m a pracovník�m ve�ejné správy 

− poskytování poradenství jak aroenvironmentálních 
program� využívat 

− poskytování informací o ekologickém zem�d�lství a 
biopotravinách 

− zajiš�ování vzd�lávání ekologických zem�d�lc� 
− informování o možnostech s nakládáním s biologicky 

rozložitelnými odpady 
 

Klí�ové aktivity projektu se zabývají t�mito �innostmi:  

1. Poskytováním informací v oblasti agro-environmentální problematiky, v�etn� poskytování 
informací z oblasti finan�ních podpor, jak Ministerstva zem�d�lství, tak Ministerstva životního 
prost�edí. Informace se poskytují ve vytvo�ených informa�ních centrech a místech (viz. tabulka) a na 
seminá�ích,které jsou po�ádány pro všechny zájemce.  
V rámci této aktivity probíhá školení pracovník� informa�ních míst v daných oblastech. 

2. Zvyšováním po�íta�ové gramotnosti v zem�d�lském sektoru. Tato aktivita má za úkol zlepšení 
využívání internetu v oblasti získávání informací a zlepšení využití po�íta�ových program� (Excel, 
Word). 

3. Poskytováním informací o ekologickém zem�d�lství, produkci a certifikaci biopotravin a vlivu 
ekologického zem�d�lství na setrvalý rozvoj venkovského prostoru. V rámci projektu bude 
vytvo�ena sítˇ ukázkových ekofarem. 

4. Podporováním místních iniciativ v oblasti udržitelného rozvoje venkova. Chceme zapojit místní 
správu, nestátní neziskové organizace a podnikatele do �ešení konkrétních lokálních pot�eb a zájm� 
v oblasti udržitelného rozvoje a udržitelného zem�d�lského hospoda�ení. 

5. �ešením problematiky biologicky rozložitelných odpad�. Produkci biologických odpad� je možné 
omezit již na každé zahrádce kompostováním, p�ípadn� �ešit využití odpad� komunitním 
kompostováním apod. 

6. Zavád�ním biopotravin do škol. Hlavním zám�rem je poskytnout informace o bezpe�nosti 
potravin, o p�vodu a zp�sobu výroby potravin, o výhodách biopotravin oproti konven�ním 
potravinám, v�etn� zd�razn�ní širších dopad� konven�ního a ekologického zem�d�lství. 
Prost�ednictvím školního stravování lze v širokém záb�ru p�sobit na d�ti a mládež tak, aby se pojem 
"biopotravina" stal p�irozenou sou�ástí jejich života a sv�j postoj mohli p�enášet na další generace 
 

 
V rámci tohoto projektu bylo vytvo�eno jednotné logo, pod 
kterým budou prezentovány všechny aktivity: 

 
 



 
 
 

P�ehled informa�ních center a informa�ních míst: 

Okres Informa�ní centrum Informa�ní místo 

Kraj Jihomoravský 

Brno-m�sto 
 
 
Brno-venkov 

EPOS, Brno Kotlá�ská 53, 602 00  
tel., fax: 549 213 563  
e-mail: epos@eposcr.cz 
www.eposcr.cz 

PRO-BIO PM, Vinohradská 261, 
664 34 Moravské Knínice 
tel: 541 263 456 
PRO-BIO RC Jižní Morava,  
692 01 Pavlov 191,  
tel: 519 515 394 

Blansko  Správa CHKO Moravský Kras 
Svitavská 29 
67801 Blansko 
tel. 516 428 880 

B�eclav ADONIS,  
Nám�stí 1, 
692 01 Mikulov 
tel: 519 512 200-1 
info@adonis-mikulov.cz 

Správa CHKO Pálava, Mikulov 
tel. 519 510 585 
Biosférická rezervace Dolní Morava,  
Národních hrdin� 23, 690 02 B�eclav 
tel. 575 685 867 

Znojmo  Správa NP Podyjí,  
Na vyhlídce 5, 669 02 Znojmo 
tel: 515 221 115  

Kraj Vyso�ina 

Jihlava BESEDA,  
Nám. Svobody 11 
586 01 Jihlava 
tel.: 737 689 996 
natural.centrum@volny.cz 

Mikroregion Tel�sko (M�ÚTel�) 
Nám. Zachariáše z Hradce 4, 
588 56 Tel� 
tel: 567 223 235 

Havlí�k�v Brod  SOŠ,SOUaU Humpolec  
odlou�ené pracovišt� Havlí�k�v Brod  
Jihlavská 895, Havlí�k�v Brod 
tel: 565 532 069 

Pelh�imov  SOŠSOUaU Humpolec 
Školní 764, 396 01 Humpolec 
tel: 728 234 321 

T�ebí� ZERA, Nám�š� n.O. 
V. Nezvala 977,  
675 71 Nám�š� nad Oslavou 
tel:724 144 401 
hortova.pavlina@cmcnamest.cz 

Okresní agrární komora,  
Kostnická 4 
674 01 T�ebí� 
Tel: 568840062 
 

Ž�ár n.S.  Správa CHKO Ž�árské vrchy 
Brn�nská 39 
591 01 Ž�ár nad Sázavou 
tel:723 249 230 
VOŠ, SzeŠ a SOU Byst�ice n.P. 
Dr. Veselého 343,  
593 17 Byst�ice nad Pernštejnem 
tel. 566 553 047 

 
Další informace: www:agro-envi-info.cz, tel./fax: : 549 213 563, mobil: 774710391 

 


