TISKOVÁ ZPRÁVA
Výsledky fotosoutěže „Vyfoť venkov“
Praha 9. července 2018 – Fotosoutěž „Vyfoť venkov“ už zná své vítěze. V soutěži, kterou
v březnu vyhlásil Státní zemědělský intervenční fond, vybírala porota nejlepší snímky
za jednotlivé kraje a zároveň i absolutního vítěze. Stal se jím pan Michal Skalský za
fotografii „Jarní kurýrování ovocného sadu“.

V rámci fotosoutěže mohli zájemci od 19. března do 31. května 2018 posílat své snímky na téma
česká příroda a venkov v jeho nejrůznějších podobách. Od rozvoje venkova v Čechách a na
Moravě, zachycení jeho obyvatel až po přínos Programu rozvoje venkova. Soutěž pořádal Státní
zemědělský intervenční fond prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov, což je komunikační
platforma, která propaguje Program rozvoje venkova.
Porota měla těžké rozhodování. Vybírala z mnoha krásných fotografií vítěze za jednotlivé kraje
a následně i celkového vítěze. Výherci krajských kol získají dárkový poukaz v hodnotě 500 korun
na libovolný výběr zboží nebo služeb firmy FotoŠkoda. Na absolutního vítěze čeká odměna
v podobě obdobného dárkového poukazu v hodnotě 5 000 korun.
Vítězové krajských kol fotosoutěže „Vyfoť venkov“:
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
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Absolutním vítězem za fotografii s názvem „Jarní kurýrování ovocného sadu“ je pan Michal
Skalský z Královéhradeckého kraje. Foto najdete na následující straně.
Všem vítězům blahopřejeme. Výherní poukazy jim budou předány na Slavnostním setkání
partnerů Celostátní sítě pro venkov 11. září 2018 a z vítězných fotografií zde bude uspořádána
výstava.
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Všem, kteří se fotosoutěže zúčastnili, děkujeme za čas, energii, fotografické dovednosti a
především krásné fotografie.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Foto „Jarní kurýrování ovocného sadu“

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky
financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského
námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF
administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program
rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.
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