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Začátkem listopadu uspořádala Celostátní síť pro venkov (CSV) seminář určený pro
studenty a začínající podnikatele v zemědělství, jehož hlavním cílem bylo seznámit
účastníky s podmínkami nutnými k zahájení nebo rozvíjení jejich činnosti zemědělské
praxe s důrazem na chov mléčného skotu a zpracování mléka a dotační možnosti
z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV). Blok přednášek se zaměřil na teoretické a
praktické aspekty, se kterými se zemědělští podnikatelé potkávají – nemoci zvířat,
distribuce mléka, výroba a především prodej mléčných výrobků.
Seminář započal krátkým přivítáním účastníků a představením CSV, kterého se ujal krajský
koordinátor CSV, Ing. Martin Benda.
První z lektorů, MVDr. Miroslav Věříš, přednesl obsáhlou prezentaci o mastitidě u skotu.
Prezentace byla rozdělena na části, ve kterých věnoval prevenci, diagnostice mastitidy a
dobrým životním podmínkám zvířat. To koresponduje s podmínkami neprojektových dotací
PRV, konkrétně opatřením M14 Dobré životní podmínky zvířat. Účastníci si odnesli odpovědi
na základní otázky, např. proč se používá faremní diagnostika patogenů v mléce a jaké
jsou druhy této diagnostiky, jaký je význam a využití faremní diagnostiky, jak probíhá
správný odběr mléka, jaký je postup pro kultivaci, jaký význam má zjištění původce zánětu
pro mastitidu a které mikroorganismy způsobují největší potíže v chovech.
Další přednášející byla Ing. Zuzana Ratajská, která představila Dvůr Seletice. Ten se
zaměřuje na chov skotu a zpracování mléka a dlouhodobě se snaží propagovat prodej
mléka tzv. ze dvora. Ing. Zuzana Ratajská popsala účastníkům výrobu mléčných produktů,
které tvoří základní prodejní sortiment Dvora Seletice. Objasnila účastníkům podmínky pro
prodej mléka ze dvora a možnosti prodeje těchto mléčných výrobků.
Ing. Šárka Tomečková, zástupkyně Polabských mlékáren, se ve své prezentaci věnovala
problematice příjmu mléka a jeho základnímu zpracování v mlékárně většího rozsahu.
Účastníci se dozvěděli, jak probíhá přejímka mléka od farmáře při převozu do mlékárny,
které hodnoty je nezbytné kontrolovat a co je to například jogurtový test. Její kolega, Ing.
Roman Volejník, se zaměřil na dotace PRV, které Polabské mlékárny čerpají či mají v plánu
čerpat. Jelikož chtějí jít Polabské mlékárny cestou modernizace, jedná se především o
inovace. V současné době probíhá inovační projekt PRV - Inovace výroby a balení mléčných
výrobků s využitím syrovátky, na kterém spolupracují společně s Vysokou školou
chemicko-technologickou v Praze a dalšími výzkumnými ústavy. Ing. Roman Volejník svojí
prezentaci uzavřel výkladem o způsobech zpeněžování mléka.
Další prezentaci přednesla Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D., která má v místní akční skupině
(MAS) Podlipansko, o.p.s. na starosti regionální značku POLABÍ. Účastníkům nejprve
v prezentaci představila MAS – její organizaci, principy, cíle a především aktivity. Objasnila
pojmy Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a metodu LEADER. Následovala prezentace,
která přiblížila právě regionální značku POLABÍ.
Následovaly závěrečné bloky prezentací věnující se dotačním možnostem v zemědělském
sektoru, které odpřednášel Ing. Martin Benda. Ten účastníky semináře seznámil se Státním
zemědělským intervenčním fondem (SZIF) – jeho organizací, aktivitami a zaměřil se
především dotace, které SZIF vyplácí. V druhém bloku hovořil Ing. Martin Benda o PRV
2014-2020, v rámci kterého představil 6 základních priorit PRV, strukturu opatření PRV,
alokaci finančních prostředků a aktuální stav čerpání.
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