Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás v rámci
aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na akci
„Představení Programu rozvoje venkova
a Celostátní sítě pro venkov na akci
Chovatelský den na Valašsku“
Akce se koná v sobotu 11. června 2022 od 10:00 do 18:00 hodin
v areálu Agropodniku a.s., Valašské Meziříčí.
Chovatelský den na Valašsku je regionálně významná akce s dlouhou tradicí, která je zaměřena na
zemědělství a venkov. V rámci realizované akce si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu
hospodářských zvířat, práci s ovčáckými psy a vše co je spojeno s chovem ovcí a jiných druhů
zvířat. Dále návštěvníci uvidí řemeslné dílny – zpracování vlny, spřádání, tkaní, plstění. K dispozici
bude řemeslný jarmark, soutěže a široký doprovodný a hudební program. Součástí akce bude také
výstava zemědělské techniky, doprovodné semináře a prohlídka bioplynové stanice.

Zveme Vás k návštěvě areálu Agropodniku a.s., Valašské Meziříčí
za účelem prezentace Programu rozvoje venkova a Celostátní
sítě pro venkov
Hranická 781, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Pro návštěvníky zde budou připraveny informační materiály k Programu rozvoje venkova
2014–2020 (PRV), Celostátní síti pro venkov (CSV), propagační předměty a další informace od
partnerů CSV. Návštěvníci se zde mohou seznámit s Programem rozvoje venkova, s příklady
úspěšných projektů a s možnostmi jeho využití pro rozvoj venkova v tomto období. Spolu s
propagací CSV zde budou prezentováni také partneři CSV, místní akční skupiny Zlínského kraje a
regionální producenti. Na stánku bude pro zájemce o informace o CSV a PRV připraveno drobné
občerstvení.
Stánek CSV je financován 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.
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