Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny
srdečně zvou na exkurzi

Krátké dodavatelské řetězce
a místní trhy
inspirace potravinových
iniciativ v ČR
Termín: 14.–15. říjen 2019
Čas a místo odjezdu:
7:30 hod., Tišnov, náměstí Míru 111 (radnice)
8:00 hod., Brno, OC Olympie, U Dálnice 777, Modřice
(zóna žlutá – www.olympia-centrum.cz/cz/parkovani)

Účelem akce je prezentace úspěšné spolupráce v oblasti krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ), místního prodeje,
komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) apod. Formou exkurzí a diskuzí chceme ukázat, jak úspěšně provozovat společné odbytové aktivity, jak vypadá spolupráce s dodavateli, propagace, odbyt apod. Aktivita přispěje
ke vzniku nových podnikatelských možností. V návaznosti na program budou účastníci informování o možnostech
finančních podpor z Programu rozvoje venkova 2014–2020.

Program 1. den – 14. října:

• Představení Celostátní sítě pro venkov, aktivity v roce 2018/2019
• Ekofarma Šelongovi, Pustějov
Pěstitelé zeleniny v režimu bio. Zeleninu prodávají v bedýnkách systémem KPZ – model
obvyklý ve světě, založený na partnerství mezi sedlákem a odběratelem.
• Oběd: Studánka, Skotnice

• Družstevní obchod Družstvo Viktorina LOCA Příbor
Exkurze do obchodu, diskuze o založení a fungování družstva
• Ubytování penzion Krkoška, Kunčice pod Ondřejníkem
• Večeře: Studánka, Skotnice
Společenské setkání s výměnou zkušeností se členy a dodavateli družstva, zástupci komunity
a místní samosprávy, zákazníky družstevního obchůdku, odběrateli lokálních produktů.

Program 2. den – 15. října:

• Snídaně penzion Krkoška, Kunčice pod Ondřejníkem
• Farma Menšík, Kunčice pod Ondřejníkem
Chov krav a produkce mléka v režimu ekologického zemědělství, zpracování mléka ve minimlékárně, agroturistika.
• Oběd: Studánka, Skotnice
• Farma Ondřej Štancl, Stará Ves u Bílovce
Hospodaří na na 193 ha půdy v režimu bio. Chovají kolem 100 ks masného skotu Aberden
Angus, pěstují a prodávají pšenici špaldu, vybudovali vlastní pekárnu.
• Konec programu v 15:30 hod.
Návrat do Brna cca v 17:00 hod., do Tišnova cca 18:00 hod.
Změna programu vyhrazena.
Doprava: autobus po celé trase.
V rámci exkurze je z prostředků Celostátní sítě pro venkov hrazena účastníkům
doprava, pohoštění, návštěvy na farmách, lektoři.
Účastníci exkurze si sami hradí ubytování.
Bližší informace a závazná registrace je možná v termínu do 8. října 2019
do 12:00 hod. na e-mail manager@masbranavysociny.cz
Za organizátory Vás srdečně zvou
Libuše Beranová
Dagmar Adámková
manažerka
koordinátor CSV
MAS Brána Vysočiny
RO SZIF Brno
„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“.

