Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás
v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na

„Představení Programu rozvoje venkova a
činnosti Celostátní sítě pro venkov na akci
TOP VÍNO SLOVÁCKA 2022“
Akce se koná v sobotu 20. srpna 2022 od 12:00 do 20:00 hodin v obci Polešovice
Areál Základní školy Polešovice, č. p. 600, 687 37 Polešovice
TOP Víno Slovácka 2022 je již třináctý ročník regionálně významné akce, která je
zaměřena na vinařské téma. V rámci realizované akce si návštěvníci mohou
prohlédnout koncerty dechové hudby, krojovaný průvod, vystoupení dětských
folklorních kroužků, cimbálovou muziku a řadu dalších folklorních a hudebních
vystoupení. Zlatým hřebem celé akce je pak všemi očekávané vyhlášení vítězů
soutěže TOP Víno Slovácka 2022 spolu s možností degustace hodnocených vín
a prezentace BIO vín. Závěrem akce je otevření sklepů na ulici Vinařská, kde
pokračuje degustace vín vyprodukovaných místními vinaři za doprovodu cimbálové
muziky.

Zveme Vás k návštěvě stánku Celostátní sítě pro venkov,
kde bude probíhat prezentace Programu rozvoje venkova
a činnosti Celostátní sítě pro venkov
Pro návštěvníky zde budou připraveny informační materiály k Programu rozvoje
venkova („PRV“) a Celostátní síti pro venkov („CSV“), propagační předměty a další
informace od partnerů CSV. Návštěvníkům budou podány bližší informace
k PRV 2014–2020 a budou seznámeni s možnostmi využití dotačních prostředků
v oblasti pěstování révy vinné a v oboru zpracování a výroby vína. Budou představeny
úspěšně realizované projekty PRV, partneři CSV, místní akční skupiny Zlínského kraje
a regionální producenti. Na stánku CSV bude pro zájemce o informace o CSV a PRV
připraveno drobné občerstvení.
Stánek CSV je financováno z prostředků EU.
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.

Na akci srdečně zve
Ing. Kateřina Mračková
ředitelka Regionálního odboru Olomouc
Státní zemědělský intervenční fond

