Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor Brno
a Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s., si Vás dovolují srdečně pozvat
na seminář

AKCE ZRUŠENA
Regionální značky – výměna zkušeností
a příklady dobré praxe
19. října 2021
CETT - Centrum environmentálních technik a technologií,
Podhradí 127, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Akce bude zaměřena na předávání zkušeností, příkladů dobré praxe certifikovaných
výrobců značky „regionální produkt“, koordinátorů značky a dalších zájemců o tuto
problematiku. Současně budou prezentovány dotační možnosti v rámci komunitně
podporovaného místního rozvoje, včetně Programu rozvoje venkova 2014–2020
(PRV) a příkladů realizací projektů aj.
Program:
09:30 hod. Úvodní slovo, vzájemné představení účastníků
09:45 hod. Asociace regionálních značek
(PhDr. Kateřina Čadilová, Asociace regionálních značek, z. s.)
10:15 hod. Vysočina regionální produkt® - sounáležitost s regionem a vzájemná spolupráce
(Ing. Marie Černá, VYSOČINA regionální produkt®)
10:45 hod. Přestávka na coffee break
11:00 hod. Marketing místních produktů
(Ing. Jitka Štenclová, Kariérní centrum Masarykovy univerzity)
12:30 hod. Oběd
13:00 hod. Příběhy místních producentů, včetně ukázky zrealizovaných projektů PRV
(diverzifikace a modernizace v rostlinné a živočišné výrobě, zpracování a uvádění
na trh zemědělských produktů, krátké dodavatelské řetězce):
o Dvorský statek s.r.o., Ing. Jan Dvorský
o Biofarma Sasov, Ing. Jiří Pykal
o Mitrovský dvůr, Robert Zelený
14:30 hod. Možnosti dotačních podpor v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)
(Simona Budařová, MAS Oslavka, o. p. s.)

14:45 hod. Příklady podpořených projektů v rámci metody LEADER
(Simona Budařová, MAS Oslavka, o. p. s.)
15:00 hod. Diskuze
15:30 hod. Předpokládané oficiální ukončení akce
Účast na semináři je bezplatná. Kapacita účastníků na akci je omezena. Registrace nejpozději
do 15. 10. 2021 do 12:00 hod. na odkazu ZDE
V případě dotazů nás kontaktujte na emailových adresách budarova@zaraagency.cz nebo lucie.sysova@szif.cz

Akce je financována z prostředků Celostátní sítě pro venkov (pohoštění – 1x coffee break a 1x oběd; pronájem
jednacích prostor; odborní lektoři).
Akce se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména v souvislosti
s epidemiologickou situací v České republice v roce 2021. 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) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
zveřejněny na www.szif.cz.

Za organizátory srdečně zvou:

Ing. Květuše Hejátková
ředitelka ZERA, z. s.

Ing. Lucie Sýsová
koordinátor CSV, RO SZIF Brno

