Zpráva z akce
„Kulatý stůl“
Termín:
Místo:
Seznam lektorů:

18. 05. 2018 od 13:00 do 19:00 hodin.
areál Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. v Sověticích,
503 15 Nechanice.
Dr. Ing. Jan Pešek, Ing. Luděk Homoláč Ph.D., Ing. Miroslava Stárková,
Ing. Martin Pýcha, Ing. Petr Ježek.

Popis akce:
Dne 18. května 2018 proběhl ve spolupráci se Zemědělskou akciovou společností Mžany, a.s.
seminář se zaměřením na mezinárodní
spolupráci v zemědělství a potravinářství
a Společnou zemědělskou politiku po roce
2020. Účastníky akce byli zejména zástupci
zemědělských a potravinářských subjektů,
neziskových organizací, zástupci místních
akčních
skupin,
zemědělského
tisku,
Ministerstva
zemědělství,
představitelé
Královéhradeckého kraje i Senátu ČR.
V úvodu semináře Dr. Ing. Jan Pešek
a Ing. Luděk Homoláč, Ph.D. ze Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. přivítali účastníky
akce, seznámili je s programem a zahájili seminář.
Vzhledem k drobnému časovému zdržení
s
přípravou
technického
zajištění
dálkového datového propojení jsme po
domluvě s dodavatelem akce zajistili
exkurzi po areálu farmy zemědělského
podniku Zemědělská akciová společnost
Mžany, a.s. v Sověticích před samotným
zahájením semináře. V doprovodu
zaměstnance farmy jsme navštívili
jednotlivé stáje a prohlédli jsme si
provoz ve středisku.

V prvním velkém vstupu na semináři byl plánován příspěvek Ing. Martina Pýchy (Zemědělský
svaz České republiky a viceprezident COGECA) na téma SZP a Program rozvoje venkova (PRV)
po roce 2020. Ing. Pýcha se, bohužel, vzhledem k časovému posunu mezinárodního jednání na
Maltě nemohl akce zúčastnit osobně na místě a tak dodavatel akce zajistil dálkové spojení
„telemost“, aby přednášející mohl svůj příspěvek přednést osobně, v přímém přenosu. Pro případ
výpadku spojení zajistil Ing. Pýcha na místě konání účast svého kolegy, který by jej případně
zastoupil a prezentaci přednesl. Spojení fungovalo bezchybně a prezentace proběhla podle plánu.
Díky plně funkčnímu technickému zázemí následovala živá diskuze a plno dotazů a postřehů, na

které Ing. Pýcha odpovídal podle nejnovějších poznatků z aktuálních jednání na Maltě na
evropské úrovni. Velkým přínosem byla účast zástupců
Ministerstva zemědělství Ing. Taberyho a Ing. Sekáče,
kteří do diskuze k uvedenému tématu vnášeli další
poznatky a vysvětlení.
Americký
zemědělsko-potravinářský
sektor
a
příležitosti pro české firmy bylo téma následujícího
bloku. Prezentaci připravil a zpracoval zemědělský
diplomat v USA Ing. Petra Ježka, který se vzhledem k
politické situaci v USA rovněž nemohl zúčastnit osobně.
Prezentaci svého příspěvku proto nahrál a odeslal elektronicky.
Následně Ing. Miroslava Stárková, krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov (CSV),
představila přítomným aktivity Sítě a termíny a možnosti spolupráce při tvorbě návrhu
Regionálního ročního prováděcího plánu pro následující kalendářní rok.
Po uvedených prezentacích a večeři formou rautu proběhla individuální prohlídka vystavených
strojů, které byly pořízeny prostřednictvím spolufinancování z PRV. Jednalo se o technologie
pořízené
z
operací
aktuálního
i
minulého
programového období.
K vidění byl moderní
postřikovač, rozmetadlo,
secí stroj na obiloviny
a
mulčovací
stroje.
Technologie byla doplněna
tabulkou s informací
o
registračním
čísle
projektu, jeho názvu a logy.
Živá diskuze k probíraným tématům probíhala během celého semináře, v průběhu každého
vstupu. V závěru akce se diskuze nasměrovala spíše k možnostem spolufinancování investičních
záměrů souvisejících s výzkumem a vývojem nových technologií a výrobních a technologických
postupů prostřednictvím evropských finančních prostředků. Vzhledem k faktu, že Zemědělská
akciová společnost Mžany, a. s. využívá dotačních možností poskytovaných prostřednictvím
Místní akční skupiny (MAS) Hradecký venkov i přímo z PRV prostřednictvím Regionálního odboru
Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) v Hradci Králové.
V průběhu semináře, prohlídky strojů a exkurze po zemědělském podniku Zemědělská akciová
společnost, a.s. byly návštěvníkům v rámci
informačního
stánku
CSV
předávány
aktuální
informace o PRV 2014 -2020, o termínech podávání
žádostí o dotaci, o realizovaných projektech, politice
rozvoje venkova a o možnostech financování
prostřednictvím MAS i přímo z PRV na RO SZIF v Hradci
Králové. Cílem semináře bylo nastínit přípravu a
jednání o možnostech a podmínkách PRV po roce
2020.

V místě konání semináře byly vystaveny informační karty ve výstavních „klap rámech“. Ve
většině případů se jednalo o projekty s místem realizace v Královéhradeckém kraji, proto
vyvolaly velký zájem z řad účastníků semináře.
Účastníci velmi kladně hodnotili zaměření semináře i možnost prohlédnout si nejen zemědělský
subjekt, který úspěšně čerpá národní i evropské dotační prostředky prostřednictvím žádostí
podávaných prostřednictvím MAS i přímo na RO SZIF v Hradci Králové. Přínosem semináře byla
také
možnost
konzultace
investičních
záměrů
na
informačním stánku CSV v místě
konání semináře.

Prezentované
úspěšné
projekty:
Registrační
číslo:
Název projektu:
•

•
•

13/018/3110a/451/000090
15/001/0432a/452/000578
15/001/0861a/452/000108

•
•
•
•
•

16/002/08520/453/000191
15/022/11110/453/002806
15/022/11110/452/001263
13/018/1111a/453/000137
10/009/1111b/453/000104

•
•
•
•
•

15/022/11110/453/002926
15/001/0411l/452/001529
15/001/0411c/452/002095
17/001/19210/452/123/000338
16/002/16210/452/000012

•

13/018/41200/127/000734

Zpracoval/a: Ing. Miroslava Stárková
Dne: 23. 05. 2018

Výroba ovocných destilátů,
Lesní cesta Přední kopec,
Lesnická technika Kinský dal Borgo-UKT, drtič
a půdní fréza,
Studánecký les - lesní stezky I. etapa.
Chladící tank na mléko a nastýlací vůz,
Pořízení technologie do živočišné výroby,
Jímka,
Rekonstrukce posklizňové linky a výstavba sil ve
Zderazi,
Pořízení technologie do ŽV.
Nosné konstrukce sadů a rekonstrukce skladu ovoce,
Dojírna Mžany,
Modernizace – ZAS Mžany, a.s.
Implementace principů variabilního hnojení
a aplikace pesticidů,
Nákup technika pro údržbu krajiny.

