ve spolupráci s MAS Pobeskydí Vás zvou na seminář

„Z pole rovnou do kuchyně 2"
22. listopadu 2018, od 9:00 do 15:00 hod.
FOOD ATELIER
Vítkovická 3366, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Program:
 09:00

Prezence účastníků

 09:15

Zahájení, úvodní slovo zástupců MAS Pobeskydí a Celostátní sítě pro
venkov, Mgr. Petr Piekar, Ing. Vanda Myšáková

 09:30

Představení účastníků semináře

 10:15

Dotační možnosti v Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) - operace
4.2.1 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,
6.4.2 – Podpora agroturistiky, 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci
strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 16.4.1 Horizontální
a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců
a místních trhů, Petr Piekar, MAS Pobeskydí, z. s.

 10:45

Coffee break

 11:15

Zkušenosti zemědělce s uváděním výrobků na trh – představení projektů
realizovaných z PRV, Přemysl Motička

 11:35

Zpracování zemědělských produktů – jak uspět na lokálním trhu, Patrik
Bauer, Řeznictví & uzenářství U Bobra

 12:00

Prezentace zkušeností se zpracováním lokálních potravin
v gastronomickém provozu – inspirace se zkracováním dodavatelských
řetězců v zahraničí, David Valíček, Food Atelier

 12:30

Oběd (z regionálních produktů)

 13:30

Praktická ukázka zpracování zemědělských produktů – proč nakupovat
od farmáře, David Valíček, Food Atelier

 14:00

Síťování účastníků, vzájemná inspirace a výměna zkušeností – zkracujeme
dodavatelské řetězce

 15:00

Předpokládané oficiální ukončení semináře

V rámci všech bodů programu bude umožněna diskuze mezi účastníky
za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré i špatné praxe.

Účast na semináři je bezplatná, občerstvení zajištěno.
Registrace účastníků do 16. 11. 2018, kapacita omezena.
Rezervace účastníků a kontaktní osoba pro případné dotazy:
Mgr. Petr Piekar
piekar@pobeskydí.cz
773 761 063

„Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz“.
Za organizátory Vás srdečně zvou
Ing. Vanda Myšáková
Krajský koordinátor CSV

Jaroslav Votýpka
Předseda MAS Pobeskydí

