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

Regionální vzdělávací centrum
Zemědělská a ekologická agentury ZERA je regionální nevládní nezisková organizace sdružující
fyzické osoby - za účelem vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny
zemědělcem, vznikla v roce 2000. ZERA svoje aktivity soustřeďuje do oblasti ekologie – ekologické
zemědělství a biologické zpracování odpadu. Spolupracuje s odborníky České republiky, Rakouska, Slovenska a Anglie.
ZERA má akreditaci :
- ČIA k certifikaci osob v odbornosti biologického zpracování odpadu
- ČIA k certifikaci výrobků – kompost,
- Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k rekvalifikaci osob pro profese ruční zpracování
vlny, textilu, biozahradník a biokuchař, pro pracovní činnost biologické zpracování odpadu
- Ministerstva kultury k evidenci zřízené Odborné a ekologické knihovny.
ZERA je členem společenství BIOM CZ a Anglické asociace kompostářů.
Svoji činnost a aktivity může rozvíjet díky finanční pomoci projektů EU a vlastní činností. Agentura
ZERA založila Regionální vzdělávací centrum, které v současné době realizuje projekt v programu INTRREG III. A. Česká republika Rakousko: „Vzdělávání v česko rakouském centru pro rozvoj
podnikání“. Mimo kurzy, které by mě podpořit podnikání jako takové, projekt nabízí cyklus vzdělávacích kurzů v ekologickém zemědělství:
1. Základní program pro ekologické zemědělství – je 4 denní kurz, obsahuje základní podmínky
a principy vedení ekologického podniku
2. Praktiky ekologického zemědělství – 21 odborných témat detailnější teorie a především praxe
ekologického zemědělství, které budou z části uskutečněny na ekologických farmách kraje
Vysočina
3. Zpracování bioprodukce – 13 kurzů zpracování bioprodukce (maso, víno, zelenina, ovoce,
mléko, byliny, obiloviny, vlna, osiva, hnojiva).
Kurzy ekologického zemědělství mají za cíl podpořit vzdělanost zemědělců, zemědělských poradců, zpracovatelů a zájemců o ekologii, rozvoj ekologického zemědělství a zpracování produkce
českých ekozemědělců v kraji Vysočina a v ČR. Lektory kurzů jsou odborníci univerzit, výzkumných ústavů, poradci a praktici z České republiky a z Rakouska.
Mimo uvedené Regionální vzdělávací centrum vzniklo v rámci organizační struktury agentury
ZERA v Náměšti nad Oslavou
- Informační centrum enviromentální výchovy a vzdělávání pro region kraje Vysočina
- Informační centrum pro biologické zpracování odpadu ČR
- Českorakouské centrum pro rozvoj podnikání
- Škola řemesel
ZERA připravuje další projekty pro realizaci studijních materiálů, programů a nových metod výuky
, dobudování zázemí - učeben a konferenčních prostor, účasti na výzkumu v ekologickém zemědělství a využití kompostu jako výstupu materiálového zpracování bioodpadu, rozšiřování poradenských služeb pro ekologické zemědělství, výzkum základní agrotechniky a výživy rostlin v EZ
(využívání různých druhů organických hnojiv ), odrůdová zkušebna plodin pro EZ, akreditaci osob
v odbornosti - poradce v ekologickém zemědělství.

