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1  .         Věcný popis navrhovaného projektu     

1.1. Stručný obsah projektu 
Předkládaný  projekt  je  zaměřen  na  realizaci  celorepublikové  osvětové  kampaně  „Dejte  šanci 
bioodpadu“ na podporu domácího a komunitního kompostování a odděleného sběru bioodpadů, která 
kombinuje standardní reklamní prostředky (TV spoty, venkovní reklama, citylights, internet) s osvětvými 
a výchovnými programy (informační akce pro veřenost, výukové programy ve školách). 

Kampaň  bude  dále  podpořena  sítí  odpadových  poradců,  kteří  budou  budou  pracovat  v  rámci 
akreditované  dobrovolnické  služby  „Mistr  Nulového  odpadu“  (dále  jen  „MNO“)  a Veřejnost  bude 
k realizaci domácího a komunitního kompostování motivována soutěží se zajímavými odměnami.

1.2. Cíl projektu:
Zvýšení informovanosti obyvatel měst a obcí o odpovědném nakládání s bioodpady, které povede k 
vyššímu třídění bioodpadů v domácnostech.

indikátor: zvýšení počtu odpovědí „Ano“ o 5% v kvantitativním výzkumu 1 uzavřená otázka 
proti výchozímu stavu před kampaní.

1.3. Cílová skupina:
− dospělí obyvatelé měst a obcí

− děti a mládež

− zastupitelé měst a obcí

1.4. Očekávaný přínos projektu:
− vyšší informovanost obyvatel měst a obcí o odpovědném nakládání s bioodpady

− snížení množství skládkovaného bioodpadu.

− snížení množství černých skládek (zejména vyvážení bioodpadu do lesa a do škarp u silnic)

− snížení spalování bioodpadu v lokálních topeništích a na zahradách - vyšší čistota ovzduší

1.5. Místo realizace projektu
Místem realizace projektu je:

a) Česká republika.
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1.3. SWOT analýza
SWOT analýza je zaměřená na zhodnocení projektu. Při hodnocení se vychází z údajů popsaných 
v bodě 2.1. Výchozí stav problému a snaží se hodnotit podmínky pro dosažení cílů definovaných 
v bodě 1.2. Cíl projektu. Vychází přitom především z aktivit zaměřených na celou ČR popsaných 
v bodě  2.2.1.  Celorepubliková  kampaň,  neboť  regionální  aktivity  budou  závislé  výhradně  na 
jednotlivých  regionech  a  nelze  je  zde  hodnotit.  SWOT  analýza  bere  v  úvahu  i  zkušenosti 
a možnosti realizátora projektu popsané v bodě 7 Řešitelský tým. 

POZITIVA NEGATIVA

V
N

IT
Ř

N
Í F

A
K

T
O

R
Y Silné stránky Slabé stránky

- zkušenosti s realizací reklamy a osvětových akcí v 
odpadovém hospodářství
- dlouhodobá komunikace s obcemi a znalost jejich 
potřeb
- jedinečná kampaň svého druhu
- vychází ze strategických dokumentů (POH ČR)
- využívá se standardních reklamních prostředků
- životní prostředí a zdraví je všeobecně příznivě 
přijímané téma veřejností
- na přípravě kampaně se podílejí specialisté
- jedná se o doposud největší kampaň na bioodpady
- kvalitní technické, organizační a personální zázemí

- kampaň potřebuje široký vysvětlovací prostor, 
jednoduchá reklamní sdělení nestačí k 
dlouhodobé změně chování
- omezené a nejisté finanční zdroje, z toho 
vyplývá vysoká závislost na poskytovatelích 
finančních zdrojů
- nejistota v rozsahu podpory od poskytovatelů 
reklamních ploch
- v případě nedostatečného financování by 
muselo dojít k omezení projektového týmu a k 
omezení rozsahu kampaně

V
N

Ě
JŠ

Í  
FA

K
T

O
R

Y Příležitosti Hrozby
- veřejnost začíná vnímat potřebu odpovědného 
nakládání s odpady
- kampaň vytváří nové podnikatelské příležitosti 
(kompostování, výroba bioplynu)
- podnikatelé mohou na podpoře separace bioodpadů 
profitovat (kompostovatelné tašky)
- rozšíření internetu umožňuje jako vysvětlovací 
prostor využít internetové stránky 
- vládní politika je nakloněna podpoře 

- neudělení grantů a dotací na realizaci kampaně
- nezájem pracovníků krajských úřadů o problémy 
obcí s odděleným sběrem bioodpadů
- neochota médií podílet se na realizaci mediální 
podpory
 -malá podpora problematiky nakládání 
s bioodpady ze strany firem a obchodníků
- díky malé komerční podpoře, veřejnost vnímá 
řadu překážek pro třídění bioodpadu a 
kompostování 
- velká část veřejnosti má stále dojem, že se jí 
oddělený sběr bioodpadů a kompostování netýká

2  . Výchozí stav a podrobný popis rojektu  

2.1. Výchozí stav problému
Plán  odpadového  hospodářství  (POH)  ČR  stanovuje  podporu  oddělenému  sběru  bioodpadů, 
domácímu a kompostování. Toto ustanovení vyplývá z cíle snížit maximální množství biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil 
v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v 
roce  2020  nejvíce  35 %  hmotnostních  z celkového  množství  BRKO  vzniklého  v  roce  1995. 
Výsledky rozborů směsného komunálního odpadu (SKO) z konce roku 2007 ukazují, že se stav 
oproti roku 1995 se zatím příliš nezměnil. Pokud chceme dosáhnout splnění cílů vyplývajících z 
POH,  je  nutné  klást  vyšší  důraz  na  podporu  domácího  a komunitního  kompostování  a  začít 
realizovat oddělený sběr bioodpadů, a to zejména z lokalit, kde jsou bytové domy. Současná praxe 
je taková, že obce preferují lokality, kde jsou rodinné domy neboť  svážený odpad je zde čistý a je 
zde  jednoduše  a jasně  specifikovaná  odpovědnost.  Pokud  jsou  nádoby  na  bioodpad  zdarma, 
dochází u obyvatel v rodinných domech k demotivaci pro kompostování a bioodpad se místo na 
kompost přesouvá do sběrných nádob na bioodpad.  Tím se celý systém zbytečně prodražuje. 
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Cílem této kampaně je  napomoci ke zvýšení podílu domácího kompostování v rodinných domech 
a svozu bioodpadů z bytových domů. Obce a města v ČR mají různé systémy nakládání s odpady, 
které vycházejí z místních podmínek. Osvětová kampaň „Dejte šanci bioodpadu“ je zcela nezávislá 
na  systémech  nakládání  s  odpady  v  jednotlivých  obcích  a  může  být  provázána  s libovolnými 
dalšími aktivitami které již nejsou a ani nemohou být součástí tohoto projektu. 

Projekt vychází ze zkušeností,  které občanské sdružení Ekodomov získalo při realizaci osvětové 
kampaně  „Bioodpad  –  živá  hmota  pro  nový  život“,  kterou  realizovalo  občanské  sdružení 
Ekodomov  v letech  2005  a  2006  pod  záštitou  ministra  ŽP Libora  Ambrozka. Dále  se  opírá  o 
praktické zkušennosti z přípravy soutěží „Miss kompost 2006 a 2007“, kde se jednoznačně ukázalo, 
že   kampaň  nelze  opírat  o  individuální  aktivitu  jednotlivých  krajů,  měst  nebo  obcí.  Zároveň 
navazuje  na zkušenosti  společnosti  Eko-kom, kdy nejúčinnějším nástrojem pro změnu postojů k 
oddělenému  sběru  odpadů  byla  reklamní  kampaň.  Projekt  se  proto  soustředí  na  jednotnou 
celorepublikovou kampaň. V jednotlivých regionech lze pak na základě kampaně dále rozvíjet další 
regionální aktivity. 
Portfolio propagačních materiálů, které bylo zpracováno v předchozích letech, tvoří dobrý základ 
pro  kvalitní  osvětovou činnost  nejen Ekodomova,  ale  i dalších  středisek  ekologické  výchovy a 
ekocenter v celé ČR. V únoru 2008 byla akreditována dobrovolnická služba  odpadových poradců 
„Mistr nulového odpadu“ a vznikla výstava MISS KOMPOST a Nulový odpad, vznikl internetový 
portál  www.biosance.cz,   kde  se  již  dnes  soustřeďují  informace  o  odpovědném  nakládání  s 
bioodpady ve městech a obcích a materiály,  které jsou volně ke stažení. Díky Magistrátu hl.m. 
Prahy (MHMP) nyní vzniká osvětový reklamní spot „Dejte šanci bioodpadu“, který je základem pro 
tuto mediální kampaň.       

2.2. Podrobný popis projektu podle aktivit:
Projekt „Dejte šanci bioodpadu!“  je koncipován jako celorepubliková osvětová mediální kampaň 
která vytváří povědomí o nutnosti sbírat v domácnostech bioodpad odděleně od ostatních složek 
odpadů. V rámci kampaně bude Ekodomov rozvíjet poradenství v prostřednictvím sítě odpadových 
poradců MNO. Výsledky kampaně budou monitorovány sociologickým výzkumem.  
    
2.2.1.. Internetové stránky www.biosance.cz
Administrátor obsahu webových stránek 330 hod. 66297
Internet webhosting, 12 měsíců 9600
Mobilní internet 12 měsíců 10800
Pevné internetové připojení, 7200
Koordinátor projektu 15,2 hodin 3665
CELKEM 97562

Internetové  stránky  jsou  ústředním  bodem  kampaně.  Obsahují  informace  týkající  odpovědného 
nakládání s bioodpady a materiály ke stažení, připravené pro tisk a další zpracování při realizaci osvěty 
ve  vaší  obci.  Prostřednictvím  www.biosance.cz bude  rovněž  prováděno  poradenství,  budou  zde 
zveřejňovány aktuální informace z oblasti nakládání s bioodpady.
V současné době jsou zde ke tažení
– 12 x komixový příběh žížalky Žofky – tisková PDF
– brožura Naše BiIOdpady –  tisková PDF
– výstava MISS KOMPOST a Nulový odpad pro tisk na plakáty – tisková PDF
– podklady pro přípravu článků (podklady ze kterých byla zpracovaná brožura Naše BIOodpady)

– vtipy od České unie karikaturistů
– tématické články
– ilustrační fotografie
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V rámci kampaně budou materiály mezi materiály ke stažení zařazeny další podklady:
– plakát A3 -  Dejte šanci bioodpadu
– plakát A0 - CityLight
– leták A4 – přeloženo na 1/3 o kampani Dejte šanci bioodpadu
– reklama na autobusy 

Osoba odpovědná za realizaci aktivity: Dana Novotná
Termín realizace: 9.2008 – 6.2009

2.2.2. TV Spot – vysílací kopie
Koordinátor projektu – zajištění výroby a distribuce vysílacích kopií, 47,4 hodin 11428
14 x výroba kopie spotu na DVD a poštovné 2000
CELKEM 13428
TV spot bude upozorňovat na potřebu řešit nakládání s bioodpady a bude podporovat  domácí 
a komunitní kompostování. Spot byl již objednán MHMP a bude jím rovněž ze 100% financován. 
vysílací prostor byla zažádána ČT a vysílání spotu bylo schváleno. Termín vysílání je na základě 
dohody s ČT upraven na březen – duben 2009. Dále je vhodné, aby bylo vysílání spotu v ČT 
podpořeno vysíláním v regionálních vzdušných a kabelových TV. Za tímto účelem budou osloveny 
kraje aby si zajistily vysílání a spoty jim budou dodány na DVD nosičích.

Osoba odpovědná za realizaci aktivity: Tomáš Hodek
Termín realizace: 11.2008 – 2.2009

2.3.3. Reklama ve vlacích – rámečky 49 x 49 cm a plakáty A3 autobusy a QS plochy 
autobusy, rozhlas
Jedná  se  o  vysoce  účinnou  reklamu,  postihující  zejména  obyvatele,  kteří  vlak  využívají 
k pravidelným cestám do práce, do školy a pod. Ekodomov rámečky získal za mimořádnou cenu 
350,-Kč/ ks bez DPH 19 %. (Běžná cena 1 500,-Kč/ks bez DPH) Rámečky budou prostřednictvím 
níže uvedených dep instalovány do vlaků, které vykrývají příměstskou dopravu v dále uvedených 
lokalitách

300 ks depo Praha       -  Praha, Beroun, Benešov, Pardubice, Hradec Králové, Kralupy, Kolín

50 ks depo Ústí nad Labem   -  Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Chomutov, Praha, Kolín, Nymburk

50 ks depo Ostrava                -  Ostrava, Bohumín, Havířov, Karviná, Český Těšín, Hranice

50 ks depo Olomouc           -  Ostrava, Prostějov, Nezamyslice, Přerov, Jeseník, Valašské Meziříčí

50 ks depo Brno                -  Brno, Břeclav, Hodonín, Tišnov, Žďár nad Sázavou, Blansko, Letovice

50 ks depo Česká Třebová    -  Pardubice, Chrudim, Hradec Králové, Jaroměř, Zábřeh, Svitavy

50 ks depo České Budějovice - České Budějovice, Volary, Velenice, Veselí, Louny,  Most

50 ks depo Plzeň                    -  Plzeň, Žatec, Klatovy, Domažlice, Rokycany, Nýřany

Reklama v autobusech (s grantovým příspěvkem Ústeckého kraje)
MHD Most Litvínov 20 ks
Ústí nad labem 20 ks
Chomutov a Jirkov 10 ks
Teplice 10 ks
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Reklamní plochy na autobusech – samolepka zadní okno 120 x 60 cm

Město: počet ploch
Brno 10
Ostrava 8
Olomouc 6
Pardubice 5
Hradec Králové 6
Liberec 5
Ústí nad Labem 6
Kladno 3
Karlovy Vary 4
Plzeň 6
České Budějovice 5
Jihlava 4
Zlín 2
CELKEM:      70

Koordinátor projektu – koordinace grafického zpracování,  85,2 hodin 20542
Regionální koordinátor – příprava umístění v regionech  85,2 hodin 20542
Výroba reklamy do autobusů v Ústeckém kraji plakát A3, 100 ks 1100
Umístění reklamy do autobusů v Ústeckém kraji 23700
Výroba reklamy do tramvají v Praze plakát A3, 900 ks 2700
Výroba reklamy na autobusy – samolepka okno v Ústí nad Labem 6 ks 10200
Umístění reklamy na autobusy – samolepka okno v Ústí nad Labem 6 ks 18360
Výroba reklamy na autobusy – samolepka okno v ostatních regionech 66 ks 42429
Umístění reklamy na – samolepka okno v ostatních regionech 66 ks 182400
Výroba rámečků - tisk 3800
Umístění rámečků ve vlacích 227500
Výroba sponzorského odkazu na F1 3750
Sponzoring pořadu na F1 61700
CELKEM 618723
Reklama v autobusech

Osoba odpovědná za realizaci aktivity v krajích: Přemysl Hautke
Osoba odpovědná za realizaci aktivity v Praze: Tomáš Hodek
Termín realizace: 11.2008 – 4.2009

2.2.4. Citylights 
Koordinátor projektu – koordinace výroby plakátů, 47,4 hodin 11428
Praha – výroba Citylights pro 80 ploch výroba, ( nájem hradí MHMP samostatně) 19200
Ústecký kraj 10 ploch (nájem a výroba, hrazeno z prostředků Ústeckého kraje) 22400
CELKEM 53028
V rámci této kampaně proběhne grafická a předtisková příprava (kalkulováno v kapitole 2.2.9) 
Výroba plakátů a nákup ploch bude vázán na množství zapojených krajů do projektu a výši jejich 
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příspěvků na kampaň. Kraje za tímto účelem budou osloveny a budou informovány o možnosti 
získat  za  dotovanou  cenu  nákup  reklamních  ploch  pro  kampaň.  Nákup  bude  proveden  bez 
garantovaného umístění za nekomerční cenu na základě individuálních objednávek jednotlivých 
krajů. 

Osoba odpovědná za realizaci aktivity v krajích: Přemysl Hautke
Osoba odpovědná za realizaci aktivity v Praze: Tomáš Hodek
Termín realizace: 11.2008 – 4.2009

2.2.5. Internetová reklama a PR poradenství
Koordinátor projektu – koordinace poradenství v rámci projektu 229,5 hod 55332
Koordinátor – MNO 174,82 hod 35121
Regionální koordinátor – zapojování obcí do kampaně 247,96 hod 60355
Regionální koordinátor  45 hodin 10278
1 x bannery na internetových portálech 6 měsíců (ZC Biom, Zera, Agroweb, Agris) 31000
Letáky do ekocenter a na krajské úřady výroba  37200, 450 x 180 mm, 2 lomy 27993
Letáky do ekocenter Ústecký kraj 2800 ks 450 x 180 mm, sl na 1/3 A4 2107
Letáky do ekocenter Kompostování ČR 6000 ks 450 x 180 mm, sl na 1/3 A4 8900
Letáky do ekocenter  a na krajské úřady distribuce 12000
Plakáty do ekocenter A2, 300 ks 3 motivy Ústecký kraj 3700
Plakáty do ekocenter A2, 2 700 ks 3 motivy ČR 8200
Letáky pro obce ke kampani 11 000 ks 9500
Cestovné projektového týmu - koordinátorů 10000
Inzerce v odborných časopisech 82750
Mobilní telefon regionálního koordinátora - Žatec 6000
Spotřeba energií – kancelář regionálního koordinátora Žatec 10000
Přeprava v rámci poradenství 4000
CELKEM 377236
Spolupráce s internetovými portály je důležitým bodem kampaně a optimálně doplňuje portfolio 
reklamních  prostředků.  Reklamní  banner  bude  odkazovat  na  webové  stránky  kampaně 
www.biosance.cz. 
V průběhu osvětové kampaně bude naší snahou, aby se objevili informace i v tiskových médiích. 
Klasická plošná inzerce je však z finančních důvodů nerealizovatelná, proto bude naší snahou 
umístit v tisku PR článek, případně navázat mediální spolupráci.
Pro zdárný průběh kampaně je nezbytná komunikace s kraji a s obcemi a jejich aktivní zapojování 
do kampaně jedná se zejména o poskytování informací o materiálech, akcích a pod. pro:
– školy a školská zařízení 
– veřejnost
– města a obce 

Osoba odpovědná za realizaci aktivity v krajích: Přemysl Hautke
Osoba odpovědná za realizaci aktivity v Praze: Tomáš Hodek
Termín realizace: 11.2008 – 5.2009

2.2.6. MISS KOMPOST a Nulový odpad 
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Koordinátor Miss kompost a NO 144,3hodin 34791
Koordinátor projektu –  59,2 hodin 14273
Administrátor webu – umístění prezentací na web 47,82 hodin 9607
Koordinátor MNO projektu – koordinace MK v rámci projektu  227,4 45685
Technický personál pro MK (DPP) 7500
Dramaturg a režie MK 4000
Pronájem prostor pro MK 8500
Zajištění programu pro vyhlášení MISS KOMPOST 29530
Přeprava v rámci MK a NO - služba 4000
Ozvučení a osvětlení a účinkující pro MK a NO 44066
Mobilní telefon koordinátora MK a NO 2400
Cestovné projektového týmu 4000
CELKEM 208352

Klání  MISS KOMPOST se snaží  podchytit  tvořivý  potenciál  jednotlivců  související  s  procesem 
kompostování.  Cílem je  neformální  výměna  informací  o  problematice  kompostování a  rozvoj 
kompostování jako formy využívání  bioodpadu z  domácností, a podpora idey, že kompostování 
patří k modernímu životnímu stylu.

Do klání MISS KOMPOST se může přihlásit každý, kdo kompostuje pro svoji vlastní potřebu, a to 
bez ohledu na to, o jaký druh kompostování se jedná.

V rámci akce bude průběžně zajišťována publicita akce, evidence přihlášek, komunikace s médii a 
s obcemi, pro akci budou vytvořeny plakátky, pozvánky, bude průběžně zajišˇována administrace 
projektu. Důležitou součástí je prezentace akce na internetu, kam se zpracovává výběr z došlých 
přihlášek.
Osoba odpovědná za realizaci aktivity: Alena Přibáňová
Termín realizace: 11.2008 – 2.2009

2.2.7. Dobrovolnická služba MISTR NULOVÉHO ODPADU (MNO)

Koordinátor MNO, 312,6 hodin 62801
Koordinátor projektu 40 hodin 9644
Supervizor MNO (DPP) 10000
Lektoři MNO (DPP) 10000
Pojištění odpovědnosti MNO, 630,-Kč – vlastní zdroje MV ČR 0
Pojištění úraz MNO, 4858,-Kč – vlastní zdroje MV ČR 0
Cestovné koordinátora MNO 12000
Cestovné supervizor 5000
Příspěvek na dopravu dobrovolníkům 7000
Ochranné pomůcky MNO 4500
Výroba pomůcek a podkladů MNO (svépomoc) 14000
Mobilní telefon koordinátora MNO 6000
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Zajištění semináře MNO 27000
Přeprava pro MNO - školení 4000
CELKEM 171945
Dobrovolnická  služba  „Mistr  Nulového  odpadu“  je  akreditována  Ministerstvem  vnitra  ČR. 
Dobrovolník před zahájením práce projde čtyřdenním školením občanů,  zahrnující  teoretickou i 
praktickou část. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé odpadové komodity, součástí praktické 
části jsou exkurze do provozů, kde se recyklují odpady.  

Jednou z hlavních činností proškolených MNO je pomoc při realizaci domovního a komunitního 
kompostování.  K  jejich  úkolům  patří  také  informování  spoluobčanů  o  možnostech  recyklace 
jednotlivých druhů odpadů a poradenství v této oblasti. Cílem je zefektivnit oddělený sběr odpadů 
a minimalizovat černé skládky i množství směsného komunálního odpadu. MNO vykonávají svoji 
činnost na základě písemné smlouvy. Dobrovolník je vždy pojištěn na odpovědnost za škodu na 
majetku nebo na zdraví, kterou by při výkonu dobrovolnické služby mohl způsobit sám nebo by mu 
mohla být při výkonu dobrovolnické služby způsobena. Dobrovolnická služba je vykonávána podle 
zákona o dobrovolnické službě (č.198/2002 Sb. ze dne 24. dubna 2002). 
Osoba odpovědná za realizaci aktivity: Jan Šarapatka
Termín realizace:  8.2008 –  6.2009

2.2.8. Omnibusové šetření 

Koordinátor projektu – zajištění realizace výzkumu 28,4 hodin 6847
1 x Omnibusové šetření ověřovací na konci projektu – externí dodavatel 32000
Celkem 38847
Omnibusové  šetření  je  prováděno  pro  sledování  výstupů  z  projektu.  První  šetření  proběhne 
v lednu 2009 a druhé v říjnu 2009. Omnibusové šetření je prováděno jednou uzavřenou otázkou 
„Třídíte  v  domácnosti  bioodpady?“  s  odpovědí  „ANO“ a  „NE“  výzkum nezkoumá další  způsob 
nakládání  s  tímto  odpadem a předpokládá,  že  s  vytříděný bioodpad  je  odděleně  sbírán nebo 
kompostován.
Osoba odpovědná za realizaci aktivity: Tomáš Hodek
Termín realizace: 11.2008 – 10.2009

2.2.9. Grafické práce a autorské honoráře
Koordinátor projektu – zajištění realizace grafické přípravy 86,2 20783
grafická příprava  Kč – externí dodavatel 20957
Grafická příprava (Praha) 16000
Grafická příprava (Ústecký kr.) 5043
Autorské honoráře 5000
CELKEM 67783

Jedná se o kreativní přípravu, přípravu podkladů pro tisk billboardů,  plakátů citylights,  inzerce, 
pozvánky a výrobu internetové reklamy a vyplacení autorských práv. 

Osoba odpovědná za realizaci aktivity: Tomáš Hodek
Termín realizace: 11.2008 – 2.2009

2.2.10. Infostan 
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Lektorský tým 3 osoby   14 x 1000 42000
Koordinátor projektu 40 hodin 9644
Koordinátor MNO a infostanů  125,1 hodin 25133
Přepravní náklady 14 x 3000 42000
Celkem 118777

Realizace informační stan vybavený k problematice kompostování a nakládání s bioodpady
– třídění bioodpadů v domácnosti (koše na bioodpad, kompostovatelné sáčky, kompostovatelné 

pytle) sběrné nádoby, sáčky na psí exkrementy.
– kompostování (domácí a komunitní kompostování, plnoautomatické kompostéry do bytových 

a administrativních budov, ukázka využití dřevní štěpky pro kompostování)
– využití kompostu (příklady využití kompostu na zahradách, veřejné zeleni a v domácnosti)
– aktivity a hry pro děti  ( haptické hledání kompostu, sestavování cyklu bioodpadu, kvíz z otázek 

týkajících se bioodpadu a kompostování, vyrábění žížalky Žofky
– hudební a audiovizuální produkce (Infostan bude v průběhu projektu dovybaven ozvučením a 

technikou pro promítání osvětových a naučných pořadů).

V rámci projektu bude infostan nabídnut k jedné realizaci v každém kraji, v krajích kde již pracují 
Mistři nulového odpadu (MNO) bude infostan zajišťován ve spolupráci s MNO.

Osoba odpovědná za realizaci aktivity: Jan Šarapatka
Termín realizace: 3.2009 – 10.2009

2.2.11. Řízení a administrativa a technické zázemí projektu
koordinátor projektu  245,5 hodin 59190
administrativní pracovník projektu 302,3 hodin 48586
Regionální koordinátor 42 hodin 10126
Finanční manažer projektu 225,29 hodin 54317
cestovné koordinátora a admin. pracovníka 420
Lektoři na semináře Bioodpady a OPVK, 5 seminářů v 5 ti městech 120000
Výroba podkladů pro řízení projektu  22000
IT služby 4800
nájem kanceláře, energie a služby 44280
mobilní telefon koordinátora 12000
Mobilní telefon - administrativa 3600
přeprava autem  - produkce 5000
Poštovné 4800
Pevná linka Praha 9600
CELKEM 398719
Projekt je koordinován ze sídla občasného sdružení Ekodomov v Praze, pro projekt se dále užívá 
kancelář v Žatci, kde má své pracoviště regionální koordinátor.

Osoba odpovědná za realizaci aktivity: Tomáš Hodek
Termín realizace: 7.2008 – 6.2009
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2.2.12. Putovní výstava MISS KOMPOST a Nulový odpad
Přeprava výstavy na 22 obcí á 2 650,-Kč 58300
CELKEM 58300

Výstava  "MISS  KOMPOST  a  NULOVÝ  ODPAD"  poutavou  a  zábavnou  formou  seznamuje 
návštěvníky s problematikou bioodpadů a minimalizace odpadů. Na přípravě výstavy se podíleli 
naši  spoluobčané,  kteří  odpovědně  nakládají  s  bioodpadem,  doma kompostují  a  přihlásili  své 
komposty do klání MISS KOMPOST. Výstava tak postihuje vše podstatné, co souvisí s odděleným 
sběrem bioodpadů v domácnostech, domácím a komunitním kompostováním. Neméně důležité 
přispění  je  od modních návrhářů,  kterým není  lhostejné  zbytečné  hromadění  odpadu a svými 
návrhy ukazují cestu k životnímu stylu zaměřeného na NULOVÝ ODPAD. Součástí výstavy jsou 
rovněž kresby předních českých humoristů z České unie karikaturistů, zaměřené na téma Miss 
kompost. 
Výstava je hrazena objednávkami měst a obcí

3. Časový harmonogram kampaně
červenec  2008 – řííjen 2008 Kreativní příprava kampaně.
září 2008 – říjen 2008 Produkční příprava kampaně,  zahájení práce dobrovolníků

MNO, výstava
listopad 2008 – únor 2009 práce v regionech, EVVO ve školách,

spolupráce s místními samosprávami na přípravě informační
kampaně, výstava

leden 2009 1. omnibusové šetření
březen 2008 - duben 2009  Mediální kampaň „Dejte šanci bioodpadu“ s vysíláním 

v ČT, realizace výukových programů ve školách a průběh 
soutěže MISS KOMPOST, infostany, výstava

květen – červen 2009 Vyhlášení vítěze MISS KOMPOST v rámci veletrhu BIOSTYL 
2009 a vyhodnocení kampaně, infostany, výstava

červenec – prosinec 2009 infostany v krajích, výstava
leden 2010 2. omnibusové šetření, vyhodnocení a ukončení projektu
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4. Rozpočet projektu
Rozpočet  projektu  se  bude vyvíjet  podle  míry  zapojení  jednotlivých  krajů  do projektu  a  podle 
podmínek,  které  se podaří  dojednat  s  poskytovateli  mediálních  ploch.  Konečný rozpočet  proto 
bude upřesněn v průběhu měsíce dubna 2008.

Mezi hlavní položky rozpočtu patří:
2.2.1. Administrace www 97562
2.2.2. TV Spot – výroba spotu – vysílací kopie 13428
2.2.3.  Venkovní reklama – nájem + výroba 618723
2.2.4.  Citylights – nájem + výroba 53028
2.2.5.  Internetová reklama a PR v tisku, poradenství 377236
2.2.6.  MISS KOMPOST a Nulový odpad 208352
2.2.7.  Dobrovolnická služba MISTR NULOVÉHO ODPADU (MNO) 171945
2.2.8.  Omnibusové šetření 38847
2.2.9.  Grafické práce a autorské honoráře 67783
2.2.10.  infostan 118777
2.2.11 Řízení, administrativa a technické zázemí projektu 398719
2.2.12. Výstavy Miss Komposta a Nulový odpad 58300
CELKEM 2222700

5. Zdroje financování
Ústecký kraj 120000 5,40%
Hlavní město Praha 84963 3,82%
Dotace dobrovolnické služby z MVČR 58020 2,61%
Zakázka MŽP 904817 40,71%
Platby od měst a obcí za realizaci výstav 58300 2,62%
Vlastní zdroje Celkem 1226100 55,16%
Dotace ze SFZP 996600 44,84%
CELKEM 2222700 100,00%

Regionální náklady budou financovány na základě individuálních objednávek.

6. Rizika a jejich řešení
Projekt  se  skládá  z  jednotlivých  aktivit,  které  spolu  synergicky  působí.  Rizikem  je  proto 
nedostatečná komunikace v řešitelském týmu .
Toto riziko bude eliminováno pravidelnými koordinačními schůzkami a nastavením komunikačních 
kanálů pro řešení jednotlivých úkolů projektu. 
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7. Řešitelský tým
Občanské  sdružení  Ekodomov  vzniklo  v  létě  roku  2004.  Jeho  posláním  je  zvýšit  povědomí 
veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů. Pro naplnění 
tohoto  poslání  Ekodomov již  dříve  realizovat  nejrůznější  osvětové  kampaně,  o  jejichž 
výsledky se předkládaný projekt opírá. Ekodomov sídlí v Praze, pobočky má v Žatci a v Kutné 
Hoře. Ekodomov při své práci využívá široké odborné zázemí sítě spolupracovníků z organizací 
jako je ČZU, CEHO, CZBiom, FŽP UJEP, VURV Chomutov, ČIŽP a pod. Ekodomov je členem Sítě 
středisek ekologické výchovy Pavučina.

Tomáš  Hodek, je  vedoucím  týmu.  Deset  let  působil  jako  jednatel  reklamní  agentury  HBA, 
následně  založil  výrobní  a  obchodní  společnost  HBABio,  která  se  zabývá  kompostovatelnými  
plasty,  zároveň  je  nyní  předsedou  občanského  sdružení  Ekodomov.  Je  spolutvůrcem  většiny  
materiálů a aktivit realizovaných sdružením Ekodomov.
V rámci projektu má na starosti fundrasing a odpovídá za celkovou realizaci projektu.

Bc. Jan Šarapatka, v současné době dokončuje studia na ČZU v Praze, od roku 2004 se aktivně  
podílí na kampaních a osvětových aktivitách občanského sdružení Ekodomov, realizuje infostany,  
organizuje výstavy MISS KOMPOST a Nulový odpad a je koordinátorem dobrovolnické služby  
Mistr nulového odpadu (MNO).
V  rámci  projektu  má  na  starosti  dobrovolnickou  službu  MNO,  infostany,  produkční  práce  na 
kampani a odbornou komunikaci s městy a obcemi.

Ing. Alena Přibáňová, je absolventkou VŠE, pracovala na projektech pro klienty na zámku Štiřín 
a na zámku v Nelahozevsi,  v  Ekodomovu se podílí  na administraci  projektů a na produkčním 
zajištění školení a soutěže MISS KOMPOST a Nulový odpad.
V rámci projektu má na starosti soutěž MISS KOMPOST a přehlídku Nulový odpad.

Ing. Dana Novotná, je absolventkou ČVUT Fakulty elektrotechniky, prošla řadou firem, kde se 
zabývala programováním a obchodní činností. Je autorkou webových stránek www.ekodomov.cz a 
www.biosance.cz, které administruje, stará se o kontakt s médii a rozesílání tiskových zpráv.
V rámci kampaně se stará o administraci webových stránek, rozesílání a aktualizace tiskových 
zpráv.

Ing.  Přemysl  Hautke,  je  absolventem  VŠCHT,  fakulty  organické  technologie.  Po  obhájení 
diplomové  práce  na  téma  „Finalizace  herbicidů  Betanal  a  Treflan“  pracoval  jako  výzkumný  
pracovník ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí  v odboru životního a pracovního prostředí se 
zaměřením na analýzu složek životního prostředí s využitím plynové a kapalinové chromatografie,  
infračervené  spektrometrie  a  řady  dalších  spektrálních  analytických  metod.  Od roku 1991  byl 
zaměstnán na městském úřadu v Žatci jako vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Od 
roku 2006 spolupracuje při EVVO s občanským sdružením Ekodomov  a od roku 2007 je v této  
organizaci zaměstnán na HPP. Je zakladatelem Ekologického centra Ekodomov v Žatci.
V rámci kampaně působí jako odborný poradce a regionální koordinátor.

Externí dodavatelé, grafické práce, tiskové práce, TV produkce a účetnictví projektu zajišťujeme 
pomocí externích dodavatelů.
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