
 

 

 

Závěrečná konference projektu  

CIRCULAR ECONOMY OF WASTE - CEWA (ATCZ205) 

Srdečně zveme všechny příznivce odpadové problematiky na závěrečnou konferenci projektu CEWA, která se 

uskuteční 14. září 2022 v Prachaticích. Účastníci se mohou těšit na závěrečné výstupy projektu, inspirativní 

podněty a nápady pro rozvoj odpadového hospodářství za současného uplatnění principů cirkulární ekonomiky. 

Čas a místo konání 

14. 9. 2022, 10:00 – 15:00 hod, Prachatice - Společenský sál Národního domu v Prachaticích 

Komu je konference určena? 

Konference je určena všem, kteří se zajímají o téma cirkulární ekonomika, odpadové hospodářství, zejména 

littering, předcházení vzniku potravinových odpadů, opětovné využití starých elektrozařízení, a kteří chtějí 

rozvíjet oběhové hospodářství v České republice.  

Rádi bychom uvítali účastníky z řad firem i samospráv, představitelů obcí i neziskových organizací. Konference je 

ideální příležitostí pro navázání nových kontaktů a zahájení nové spolupráce a projektů. 

Rámcový program konference 

10.00 - 10.30 ÚVOD 

Představení projektu CEWA (ATCZ205) a jeho cílů, současný stav zapojení cirkulární ekonomiky do řešení 

energetické situace, změna globálních materiálových toků (Zbyněk Bouda, EAV) 

10.30 - 12.00 I. BLOK - PREZENTACE PROJEKTOVÝCH PARTNERŮ 

Blok přednášek projektových partnerů, shrnutí dosažených výsledků, prezentace doporučení pro další rozvoj 

cirkulární ekonomiky v odpadovém hospodářství: 

 Předcházení vzniku potravinovým odpadům – úskalí, nevyužitý potenciál (Sandra, 

Luck, BOKU Wien) 

 Opětovné využití starých elektrozařízení - nevyužitý potenciál pro opětovné použití a 

recyklaci (Elisabeth Schmied, BOKU Wien) 

 Littering - nedbalé odhazování odpadků na veřejném prostranství. Fakta, náklady a 

opatření (Philipp Hietler, společnost Pulswerk) 

12.00 - 12.30 PŘESTÁVKA  

12.30 – 14.00 II. BLOK – PREZENTACE PROJEKTOVÝCH PARTNERŮ 

Pilotní projekty pro další environmentální vzdělávání široké veřejnosti a zkvalitňování odpadového hospodářství 

o Osvětová činnost v odpadovém hospodářství v Prachaticích, zapojování 

veřejnosti (Marie Peřinková, Město Prachatice) 

o Zvýšení objemu sběru malých elektrospotřebičů pomocí speciálních sběrných 

pomůcek a cíleného poradenství v oblasti odpadů (Robert Altschach, GVA 

Waidhofen an der Thaya) 

o Výsledky pilotních projektů realizovaných v rámci projektu CEWA (Pavel 

Gregor, Svazek obcí pro komunální služby, Třebíč, Michaela Hemzová, EAV) 



 

14.00 – 15.00 KULATÝ STŮL, DISKUSE 

Diskuse účastníků konference, příklady z praxe 

 

ÚČAST NA KONFERENCI JE ZDARMA! TLUMOČENÍ ZAJIŠTĚNO! TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! 

Pro přihlášení na konferenci, prosím, využijte emailový kontakt hemzova@eav.cz. 
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