Aktivity oz CEPTA v rokoch 2005, 2006 a 2007
Zvolen 18.02.2008
koordinátori aktivít:
DL – Daniel Lešinský: lesisnky@changenet.sk (pesticídy, Agro-eko fórum, legislatíva,...)
PM – Peter Mihók: mihok@cepta.sk (jadrová energetika)
MV – Miloš Veverka: milos.veverka@inter-net.sk (odpady, Dni eko-poľnohospodárstva, BIODEG..)
MR – Milan Rusko: milanrusko@seznam.cz (duchovný rozvoj, Škola života, tábor Hľadanie)
ML – Michal Lešinský: mLesinsky@kmp.sk (eko-architektúra, pasívne domy)
Kto nás podporil
Rok 2005: bolo občianské združenie CEPTA založené dňa 18.04.2005
rok 2006:
- PAN Germany, GGF – projekt TISFAP (prostriedky prišli v dec.2005)
- PAN Germany, The Sigrid Rausing Trust (UK) – seminár v Modre
- Nadácia Ekopolis – projekt Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky
- Ekotrend – zväz ekol. poľnohosp. – Dni ekol. poľnohosp. 2006 I - BB kraj
- Bologna – účasť na medzinárodnej konferencii + návšteva eko-farmy v Taliansku
- BB – EXPO - Anketa – zistenie aktuálneho stavu environmentálneho povedomia v SR
SPOLU 2006:

129 563,- Sk
145 861,- Sk
104 540,- Sk
20 000,- Sk
32 438,- Sk
90 000,- Sk
522 402,- Sk

rok 2007:
- EKOPOLIS – Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky 2 (Peťo Mihók)
- Ekotrend – zväz ekol. poľnohosp. – Dni ekol. poľnohosp. 2006 II- BB kraj
- PAN – Europe; „Pesticídy pod dohľadom“ kampaň zameraná ma legislatívu EÚ
- Ekotrend – zväz ekol. poľnohosp. – Dni ekol. poľnohosp. 2007 - BB kraj
- 2% od darcov (ĎAKUJEME)
SPOLU 2007:

69 700,- Sk
40 000,- Sk
9699,98 - Sk
20 000,- Sk
6755,- Sk
146 154,98,-Sk

Kto sú naši partneri
- o.z. Kukkónia – spolupráca na projekte BIODEG I (2006 - 2008), program INTERREG III A
- SHMÚ (rámcová dohoda o spolupráci z 21.03.2006 ) www.shmu.sk
- Zberné suroviny a.s. vo Zvolene– (dohoda o spolupráci v rozvoji triedeného zberu odpadov z r.2007)
- EKOTREND www.ecotrend.sk (spolupráca na Dňoch ekologického poľnohospodárstva, legislatíva...)
- EKOPOLIS www.ekopolis.sk (podpora projektu zameraného na kalkuláciu zadného cyklu výroby
jadrovej energie na Slovensku: „Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky“)
- PAN – Europe (Pesticide Action Network) www.pan-europe.info (spoločné aktivity a projekty v oblasti
pesticídov)
- FoEE (friend of the Earth, Europe) www.foeeurope.org (spoločný projekt zameraný na agro-palivá v EÚ)
Aktuálne realizované aktivity (2007/2008)
- BIODEG I -Výskum vplyvu pôsobenia probiotických efektov prírodných kultúr mikroorganizmov
získaných z vermikompostu na rýchlosť kompostovania bioodpadu – realizuje o.z Kukkónia, CEPTA je
partnerom projektu, v rámci programu INTERREG III A
- Dni ekologického poľnohospodárstva 2007 – Banskobystrický kraj

-

Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky 2
Agro-palivá a ich dopad na životné prostredie (projekt FoEE:„Feeding and Fuelling Europe“)
Pravidelné týždenné stretnutia duchovného rozvoja Škola života v čajovni Čarovňa v Banskej Bystrici
Tábor Hľadanie 2008 na Záježovej

Ukončené projekty
- TISFAP (2006)
- Seminár - Pesticide Residues in Food - Regulation, Monitoring, Policy
- Anketa – zistenie aktuálneho stavu environmentálneho povedomia v SR (2006)
- Dni ekologického poľnohospodárstva 2006 – Banskobystrický kraj
- Dni ekologického poľnohospodárstva 2007 – Banskobystrický kraj
- Skryté ekonomické aspekty jadrovej energetiky (2006/7)
- Porovnanie systémov triedeného zberu vo vybraných mestách Slovenska (2007)
- Pesticídy pod dohľadom, kampaň zameraná na pesticídovu legislatívu EÚ (2007)

