Regionální agrární komora České Budějovice
v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov si Vás dovoluje pozvat
na vzdělávací a inspirující seminář zemědělských výrobců, producentů regionálních potravin, organizátorů
farmářských trhů, provozovatelů prodejen, restaurací a jídelen orientovaných na místní potraviny, zástupců
dozorových o daňových a marketingových expertů s názvem

"FARMÁŘSKÁ BURZA"
6. ROČNÍK,

který se uskuteční ve středu 30. května 2018 od 9:00 hod. v sále zastupitelstva,
v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje na adrese U Zimního stadionu 1952/2,
v Českých Budějovicích.
Prezence od 8:30 hodin

PROGRAM
1. Úvod (Ing. Hana Šťastná ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje) – projekt Chutná
hezky. Jihočesky
2. Aktivity Celostátní sítě pro venkov v roce 2017 (Ing. Kamila Havel Kupcová, koordinátor CSV)
3. Vystoupení zástupce Jihočeského kraje (Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje)
4. Změny v pravidlech Programu rozvoje venkova v roce 2018 pro opatření 16 Spolupráce
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (Ing. Martin Kundrát, poradce v oblasti dotací)
5. Poznatky z kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (Ing. Roman Knop, vedoucí odboru
kontroly Tábor)
6. Možnosti uplatnění regionálních produktů v e-shopech (Petr Šavel, odborník v oblasti propagace
potravin na e-shopech)
7. Dopady novely veterinárního zákona na producenty potravin (zástupce Krajské veterinární správy
pro Jihočeský kraj)
8. Využití destinačního managementu pro propagaci regionálních potravin (Mgr. Tomáš Polanský,
produktový manažer turistické oblasti Českobudějovicko – Hlubocko)
9. Možnosti spolupráce Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity se zpracovateli masa a mléka
(Ing. Pavel Smetana, Ph.D., vedoucí katedry Kvality zemědělských produktů JU)
10. Podpora regionálních potravin v rámci výzev Místní akční skupiny Růže (Ing. Magdalena Chytrová,
administrátor Programu rozvoje venkova)
11. Burza zkušeností a nápadů, ochutnávka regionálních potravin
Vstupné zdarma. Občerstvení po celou dobu semináře zajištěno. Ukončení akce se
předpokládá ve 14 hod. Z organizačních důvodů prosíme o předběžné potvrzení Vaší
účasti na stránkách http://www.rakjk.cz/calendar
Za organizátory srdečně zvou
Ing. Jiří Chmel
Ing. Hana Šťastná
ředitel RO SZIF České Budějovice
ředitelka RAK Jihočeského kraje

