Zpráva z akce „Exkurze po projektech Programu rozvoje venkova“
Termín: 27.11.2018
Navštívená místa: Vrbátky, Boršice, Jalubí, Polešovice

Na konci listopadu pořádala Celostátní síť pro venkov (CSV) Olomouckého kraje ve spolupráci s MAS
Staroměstsko, z.s. exkurzi po projektech Programu rozvoje venkova (PRV). Za účelem motivace zemědělské
veřejnosti, zástupců zemědělských podniků a organizací z Olomouckého kraje jsme navštívili 3 zemědělské
podniky a podnikatele, jejichž činnost a úspěchy by mohly být pro ostatní inspirativní. Byly zde představeny
projekty PRV ze starého i nového programovacího období, některé projekty aktuálně probíhající. Díky tomu
se mohli účastníci seznámit s každou částí čerpání podpory z PRV a zvýšil se tak motivační efekt celé akce.

Po nástupu do autobusu v Olomouci přítomné přivítala Ing Kateřina Mračková, ředitelka SZIF RO Olomouc
a koordinátorka CSV, Ing. Markéta Bezoušková, která seznámila účastníky s programem.

Jako první místo jsme navštívili „Zlatou farmu“ ve Vrbátkách-Štětovicích. Majitelka farmy Ing. Zlata Ronzová
Mádrová nám představila svoji farmu od jejich úplných začátků a zároveň svoje zkušenosti při čerpání dotací
z PRV, díky kterým mohla svoje podnikání rychleji rozjet. V současné době se administrují 4 projekty podané
tento rok. Mezi účastníky se rozvinula diskuze o přínosu dotací pro podnik a dalších záměrech do budoucna.
Poté nás paní Ronzová Mádrová provedla po svojí farmě, prohlédli jsme si dojírnu, minimlékárnu, kavárnu
a celý areál farmy. Na závěr jsme si mohli nakoupit v prodejně výrobky z farmy.

Na farmě v Jalubí nás přivítal starosta obce, pan Malovaný a krátce nám svoji obec představil. Spolu s ním
nás přivítala pracovnice farmy, paní Šimková, a představila tuto rodinou farmu a její podnikání. Provedla nás
farmou a především nově postavenou halou pro odchov cca 31 000 brojlerů se speciální rekuperační
technikou, která zaujala nejednoho účastníka a vyvolala řadu dotazů.

Posledním navštíveným místem bylo Vinařství pana Vaďury v Polešovicích, kde nás ve svém penzionu pan
majitel seznámil s projekty realizovanými v jeho firmě. Hovořil o projektech zaměřených na modernizaci
vinařství, nákup strojů a techniky do vinic a především s novým penzionem, který byl realizovaný jako projekt
PRV. Po diskuzi o jeho podnikání jsme se rozloučili a vydali se zpět do Olomouce.

Přítomné se povedlo zaujmout, informovat a motivovat, což bylo hlavním cílem akce. Účastníkům
se exkurze líbila a navrhovali, aby podobná akce byla zařazená do aktivit CSV i pro další roky a už
nyní projevili zájem o účast.

Zpracovala: Ing. Markéta Bezoušková
Dne: 17.12.2018

