Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny
Vás srdečně zvou na seminář s exkurzí

Realizace faremního odbytu masa
Seminář je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost, mladé začínající zemědělce,
potravináře, zpracovatelé masa, MAS, zástupce státní správy a samosprávy.
Akce bude zaměřena na zpracování a odbyt masa (návštěva bourárny), využití
finančních podpor Programu rozvoje venkova (PRV), sdílení příkladů dobré praxe.
Účelem akce je prezentovat účastníkům možnosti realizace faremního zpracování
masa, propojit producenty základní suroviny (zemědělce) a zpracovatele (řezníky,
zpracovatele masa) a nastartovat tak proces vzniku nových podnikatelských možností.

3. května 2022 v 9:00 hod.
Místo semináře: Restaurace U Hraběnky, Petrovice 20, 679 02
49.4121628N, 16.6975442E
Exkurze: farma Škvařilovi (bourárna), Horní 136, Rájec-Jestřebí 679 02
49.4112300N, 16.6401806E
Program
09:00–9:30 hod.
 Prezence účastníků
09:30–12:30 hod. dopolední blok přednášek
 Úvodní slovo, informace o aktivitách Celostátní sítě pro venkov
Ing. Dagmar Adámková, Celostátní síť pro venkov


Základní přehled legislativy, příprava na realizaci faremní zpracovny, správný
proces přípravy a realizace faremních zpracovatelských prostor, nedostatky,
chyby
MVDr. Josef Velecký, ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví,
Státní veterinární správa pro Jihomoravský kraj



Osobní zkušenosti s realizací faremní bourárny
Lenka Škvařilová, farma Škvařilovi



Prezentace úspěšných projektů financovaných z PRV i z jiných zdrojů
Ing. Milan Kouřil, MAS Brána Vysočiny, koordinátor pro PRV



Diskuze

12:30–13:15 hod.
 Oběd
13:15 hod. Přesun vlastními auty do Rájce-Jestřebí.
13:40–15:00 hod.
 Exkurze do zpracovatelského provozu farmy Škvařilovi (bourárna)
Lenka Škvařilová, farma Škvařilovi
15:00 hod. Ukončení akce, odjezd účastníků

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte zde nejpozději do 22. dubna 2022 do 18 hod.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen nájem jednacích prostor,
občerstvení, lektoři, organizační zajištění.
Změna programu vyhrazena.
Seminář 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 Vás srdečně zvou
PhDr. Libuše Beranová
manažerka
MAS Brána Vysočiny, z. s.

Ing. Dagmar Adámková
koordinátorka CSV
RO SZIF Brno

