Celostátní síť pro venkov a Tematická pracovní skupina
Vás srdečně zvou na

„Zasedání členů TPS KDŘ a KPZ spojené s exkurzí“
Dvoudenní akce je realizovaná pro členy Tematické pracovní skupiny (TPS) Krátké dodavatelské
řetězce (KDŘ) a komunitou podporované zemědělství (KPZ),
případně pro přizvané hosty/odborníky.
Součástí dvoudenního programu zasedání členů TPS je exkurze a seminář s tematickým
zaměřením na KDŘ a KPZ. Budou prezentovány úspěšné projekty zemědělských/potravinářských
provozů s vazbou na KDŘ a KPZ s využitím finančních podpor
Programu rozvoje venkova 2014–2020.

3. – 4. listopadu 2021
Svobodný statek na soutoku, o.p.s., České Kopisty 5, 412 01 Terezín

Program:
Středa 3. listopadu
09:30–10:00 hod.
 Prezence účastníků (coffee break)
10:00–10:10 hod.
 Zahájení zasedání TPS KDŘ a KPZ
doc. Ing. Šťastná Milada, Dr., předsedkyně TPS
10:10–12:30 hod.
 Exkurze na Svobodný statek na soutoku
Představení biologicko-dynamického zemědělství, sociální zemědělství a další navazující aktivity
(bio sušárna bylin, zpracovna biozeleniny a ovoce, svíčkařská dílna, KPZ).
Jaroslav Lenhart, Svobodný statek na soutoku


Investice do rozvoje farmy, „PRV 2014–2020“, operace: 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

12:30 hod.
 Přesun na Podřipskou farmu, Kyškovice 10, 413 01 Roudnice nad Labem
13:00–14:00 hod.
 Oběd - Podřipská farma

14:00–17:30 hod. (v průběhu zasedání coffee break)
 Formy přímého prodeje, rozvoj KDŘ a KPZ
Jaroslav Lenhart, Svobodný statek na soutoku


Aktivity spolku Obživa, spolupráce s dodavateli
Jan Valeška, Asociace malých potravinových iniciativ



Zkušenosti z přímého prodeje zákazníkům, rozvoj KPZ
Martin a Jana Rosenbaumovi, farma Lukava



Pořízení strojů do RV, „PRV 2014–2020“, operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci
komunitně vedeného místního rozvoje



Přímý odbyt vlastních produktů
Jaroslav Šebek, Podřipská farma



Diskuze k prezentovaným aktivitám

17:30
 Ubytování - Podřipská farma
18:00
 Večeře - Podřipská farma

Čtvrtek 4. listopadu
08:30
 Snídaně - Podřipská farma
09:00–12:00 hod. (v průběhu zasedání coffee break)
 zasedání členů TPS
Volba nového člena předsednictva TPS.
Výstupy z jednání předsednictva TPS (návrhy nejdůležitějších problémů, časový harmonogram
konkrétních aktivit, návrhy konkrétních výstupů v roce 2022).
Informace o rozpočtu TPS na rok 2022.
Ostatní (vystoupení členů TPS).

12:00–13:00 hod.
 Oběd - Podřipská farma

13:00–15:00 hod.
 zasedání členů TPS
Shrnutí dopoledního programu, nastavení konkrétních aktivit TPS, hlasování/schválení činnosti
TPS pro rok 2022.
15:00 hod.
 ukončení zasedání, odjezd účastníků

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen nájem jednacích prostor,
odměna pro lektory a průvodce, občerstvení, ubytování včetně snídaně a organizační zajištění.
Hromadná doprava není zajišťována, členové TPS přijedou na místo vlastní dopravou.
Změna programu vyhrazena.

Dvoudenní zasedání TPS se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob,
a to zejména v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice v roce 2021. Povinností účastníků
je dodržování bezpečnostních opatření na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu.
Podmínkou účasti na akci je dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou
situací při šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46ES zveřejněny na www.szif.cz

Za organizátory srdečně zvou

Ing. Dagmar Adámková
koordinátor Celostátní sítě pro venkov
RO SZIF Brno

PhDr. Libuše Beranová
manažerka
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.

