TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF přivítá jaro na výstavě Zemědělec 2019
Praha 19. března 2019 – Zítra začíná v Lysé nad Labem celostátní výstava
Zemědělec 2019. Letos se bude konat už po padesáté. Ideální příležitost pro ty, kteří
chtějí příchod jara spojit s jednou z největších zahrádkářských a zemědělských
událostí roku. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zde nebude chybět.

Letošní jubilejní padesátý ročník jarní etapy výstavy Zemědělec se koná v Lysé nad Labem od
20. do 24. března. Pokud patří zahrádkaření, zahradničení a aktivity spojené se zemědělstvím
mezi vaše koníčky nebo hledáte inspiraci, co vše se dá vypěstovat, případně byste si chtěli nějaký
neodolatelný exemplář pořídit i domů, pak se určitě přijďte podívat.
Součástí výstavy je už řadu let prodejní výstava JARO S KOŇMI. Letošní ročník se organizátoři
rozhodli rozšířit o „Koňský trh“. Jedná se o pilotní projekt prodejní výstavy koní a použitých
potřeb pro jezdce, koně a chovatele koní, která v naší republice chybí. Také tentokrát se budou
moci návštěvníci pokochat výtvory aranžerské soutěže POLABSKÝ MOTÝL 2019 na téma: Strom
života, Kytice emoce života, Věnec života. V průběhu sobotního dopoledne proběhne slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje, vítězné výrobky budou
moci návštěvníci ochutnat i zakoupit.
Platební agentura SZIF se zemědělsky zaměřených výstav a veletrhů účastní pravidelně. Na
Výstavišti v Lysé nad Labem se bude prezentovat v pavilonu B prostřednictvím informačního
pultu, kde budou zaměstnanci platební agentury stávajícím i potenciálním žadatelům poskytovat
informace o činnosti Fondu a o finančních podporách. Návštěvníci zde budou moci také ochutnat
potraviny s puncem Klasa či Regionální potravina. Tyto značky kvality totiž SZIF administruje. Z
pestré nabídky dobrot nabídne například oceněné klobásy, paštiky, sýry, kysané zelí nebo mošt
či zákys.
Návštěvníkům přejeme hezké počasí a příjemné zážitky.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné
rybářské 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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