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Země živitelka pohledem SZIF
Vážení čtenáři,
s potěšením Vám předkládáme novou podobu newsletteru
Státního zemědělského intervenčního fondu. Změna je patrna na první pohled: upravili
jsme vzhled časopisu, strukturu a způsob, jakým se na Vás
obracíme. Každé vydání bude
mít hlavní články a rozhovor
s někým, pro koho je naše
činnost určena, tedy s příjemcem zemědělských dotací,
případně se zástupcem z našich řad, který má v procesu
zprostředkování dotací určitou významnou roli. Dále zde
najdete ve stručné podobě informace o tom, co bude, nebo
co se již odehrálo, a co by
Vás mohlo zajímat. Zhuštěná
podoba těchto krátkých článků
zajistí informační pokrytí více
událostí, a přitom ušetříme
Váš drahocenný čas. Nově se
na tvorbě vydání bude podílet
redakční rada – od toho si slibujeme především zachování
nezbytné kontinuity a uchování jednotného stylu.
Chceme, abyste se o naší
činnosti dozvěděli to nejdůležitější a zároveň nabyli pocitu
dobře stráveného času.
Příjemné počtení.
Pavel Klempera
šéfredaktor

06

Podzimní kolo Programu rozvoje venkova
07

Začal nový včelařský program
08

Ve stručnosti
08, 09, 10

Kvalitní potraviny
09

P o m á h á m e

č e s k é m u

z e m ě d ě l s t v í

VYDÁVÁ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK
Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1
ŠÉFREDAKTOR
Pavel Klempera
REDAKČNÍ RADA
Pavel Klempera, Vladimíra Nováková, Lucie Kaletová, Petr Cenker
GRAFIKA/SAZBA
Petr Cenker

infolinka
222 871 871
info@szif.cz

KOUSEK RÁJE V TUCHORAZI
Sady Tuchoraz patří mezi pět největších sadařství u nás. Hospodaří zde rodina Vyšatova.
Tato půda nese stopy generací Landštejnů, Smiřických a za éry komunismu bohužel i družstva, pod nímž chátrala. Dnes je o sady postaráno – díky skvělým hospodářům a s využitím
dotací zprostředkovaných platební agenturou SZIF. O tom, že reálná pomoc nejsou jen
čísla, ale i voňavé ovoce, nám vyprávěla Tereza Vyšatová.
Sady a hospodářství jste kdysi
převzali ve špatném stavu. Jak
na to vzpomínáte?
S manželem jsme sem přišli
v roce devadesát devět. Na ten
úplný začátek se mi nevzpomíná moc dobře. Firma měla
tehdy osmdesát zaměstnanců, kteří
neměli uplatnění,
zato jen tři staré Zetory a ani
jednu velkobednu na skladování
jablek. Sady
o celkové výměře 350 hektarů
byly zanedbané.
Ekonomicky nic
nefungovalo. Rozhodli
jsme se, že firmu postavíme na nohy. Asi byste to do mě
neřekli, ale umím jezdit na traktoru i na vysokozdvižné Destě.
Tak to klobouk dolů!
Tenkrát jsme si nechali jen deset
kmenových zaměstnanců. I s nimi
to nebylo snadné. Ačkoliv tchánův
rod pochází odtud celých deset
generací, byli jsme pro ně Pražáci,
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kteří se sem přišli předvádět. Ale
domluvili jsme se.
Jak to probíhalo?
Staré sady jsme ořezali, pohnojili, abychom z těch stromů získali
nějaké jablko, za které potom
můžeme investovat do obnovy. Postupně jsme nakupovali v okolí půdu,
protože můžete mít
plán i techniku, ale
bez půdy vám to
není nic platné. Pak
jsme pokáceli staré
sady a vysadili nové.
Úplně jiné! Dnešní
jabloně přirovnávám
k dostihovým koním.
I u nich jde o „výkon“.
Tak zvaná štíhlá vřetena
jsou vysoká až čtyři metry, vyvazují se dráty nahoru. Na sklizeň
je zapotřebí sklízecí plošina, ze
země byste všechna jablka neočesali. Stromy jsou užší a vyšší,
spon mezi stromy je taky užší, asi
jeden metr. Potřebují úplně jiné
zacházení. Dřív se to dělalo mechanicky – postříkat proti infekci,
ostříhat, pohnojit, čekat na jabl-
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ka. Náš poradce z Holandska nám
řekl, že se to musí cítit. S tím
souhlasím. Vědět, kdy například
podříznout kořeny, aby strom dával sílu do plodů a do listů, nikoli
do dřeva.
Dodáváte také jablka pro výrobu kojenecké výživy. Je to
náročné?
Ano, už asi deset let dodáváme
jablíčka na kojeneckou výživu.
Jde hlavně o Golden Delicious,
jako základ se musí vyrobit aseptická dřeň. Tato jablka se k tomu
hodí, jsou sladká, světlá a dřeň
netmavne. Pěstování není jednoduché, musíte striktně dodržovat
chemický kalendář, posíláme vzorky na rozbor do Anglie, půdu, listy
i plody, míváme pravidelné audity
od firmy, pro kterou dodáváme.
Znamená to sice prestiž, ale je
to i náročné. Není divu, protože
konečnými spotřebiteli jsou malé
děti.
Museli jste své myšlence hodně věřit, když jste za ní tak šli.
Pochybovali jste někdy?
Abych řekla pravdu, zachránilo
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nás hlavně to, že jsme nevěděli,
do čeho jdeme. Netušili jsme, jaký
kus práce nás čeká. Taky jsme
padli na kolena, bylo to 22. srpna 2002, to přišlo krupobití, měli
jsme týden před sklizní a kroupy
nám celou úrodu sklidily za 6 minut. Pojištění bylo tehdy strašně
drahé a my jsme pojištění nebyli.
Tenkrát jsme přemýšleli, jestli jsme schopní to přežít. Udělali
jsme veškerá úsporná opatření.
Dokonce jsme dva roky bydleli
v kanceláři, kde jsme si udělali
provizorní byt. Ale zvedli jsme se
na nohy. Zpětně jsem za tu zkušenost ráda. Bylo to úplně jiné, než
když rodiče předají dětem rozjetou firmu a řeknou „Pokračuj!“ My
jsme začali od píky, hrábli jsme si
na dno a vydrželi. Ani dnes nemáme nic jistého. V zemědělství
nikdy nevíte, do čeho jdete, jste
prostě závislí na přírodě.
Jak moc by byla jiná vaše práce bez dotací, které zprostředkovává SZIF?
Určitě je to velká pomoc. Pro nás
byl a je velkým přínosem dotační titul z Národních dotací, který
umožňuje žádat dotaci na výsadbu
nových stromů. Fajn je nabídka
dotace na kapkovou závlahu, protože dnes je velký problém s vodou. Co se týče dotací z Programu
rozvoje venkova, to je taky skvělé, protože kdybychom měli vše
stoprocentně financovat, troufám
si říct, že bychom byli asi o šest
let zpátky. A samozřejmě také
Jednotná platba na plochu v rámci
přímých plateb. Díky dotacím jsme

konkurenceschopní. Razíme teorii
být soběstační od A do Zet, mít
svou půdu, svůj produkt, svou
techniku, dopravu, zázemí, nebýt
na nikom závislí.
Využili jsme dotace i na konstrukce proti kroupám, takže dnes se
už nepojišťujeme! V současné

a to jablko vlastně usne. Jablka
můžete prodávat celý rok a jsou
ve skvělé kondici, jako byste je
právě před okamžikem utrhli se
stromu.

době máme 212 hektarů intenzivních sadů a kromě sedmi hektarů
máme sítě všude. Letos padaly
kroupy dvakrát, v květnu dokonce dvanáct minut v kuse, to už
jsou na stromech nejen květy, ale
i malinká jablíčka, tudíž nám sítě
zachránily úrodu.
Pomocí dotací jsme postavili skladový areál, kde máme jak technologii chlazení, tak i technologii
ULO (Ultra Low Oxygen) – to je
řízená atmosféra, jeden box má
kapacitu zhruba 300 tun, jablko se
uloží, potom se otočí poměr dusíku a kyslíku, což je 1,5 procenta
kyslíku a 98,5 procenta dusíku,

to, když jste začínali?
Ani náhodou nás to nenapadlo. Já
ani manžel nejsme vystudovaní
zemědělci. Manžel má gymnázium, já mám ekonomickou školu,
jen manželův tatínek se v tom
oboru v minulosti pohyboval. Nejlepší škola je praxe. Byli jsme hození do vody a prostě jsme plavali.

Vidím, že věda kolem jablek už
hraničí se scifi, napadlo by vás

V souvislosti se Sady Tuchoraz
jsem četla báječné tipy na
výlet – Jablečná stezka a stará
tvrz…
Jablečná stezka vede přes naše
sady. Vznikla za podpory EU. Organizovala to vše Ovocnářská unie
Středočeského kraje a my jsme
se pouze stali její součástí, takže
cyklisti projedou a dostanou od
nás razítko. Určitě je dobré spojit
stezku s výletem na tuchorazskou
tvrz, je to vlastně gotická hláska,
dlouho byla v rukou soukromých
majitelů, kteří sem nikoho nepouštěli a nechali věž zchátrat, pak
přišli o majetek a developeři měli
zastavět pozemky bývalého zámečku. Tehdy tchán prodal dům
na Spořilově a koupil si tvrz!
A co vy na to?
Musím přiznat, že jsme nebyli pro.
Měli jsme tu všichni i bez tvrze
práce ažaž. Ale manželův tatínek
má rád historii, má rád lidi a do
třetice má rád umění. On se o tvrz
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řetězců, protože domácí dodavatele tlačí s cenou dolů tak, že se
každý z nás musí poprat s tím,
jestli má smysl tam dodávat. Dnes
už máme jméno a umíme sjednávat. První fáze, ta nejtěžší, je
vypěstovat jablko, ale pak začíná druhá, taky těžká, to jablíčko
zpeněžit, protože musíte mít na
novou sezónu.
Jablko má historickou image
jako ovoce poznání. Je jím
i pro vás?
(Paní Tereza se srdečně rozesměje.) To tedy ano, doslova a dopísmene!

stará, vybavil ji nábytkem a kdokoliv k nám přijde, i kdyby jen pro
kilo jablek – každého rád provede.
Rok co rok se kolem tvrze koná
Jablkobraní, letos tu bylo čtyřista lidí, hraje se muzika a tvrz je
přístupná. I skauti tvrz využívají,
vede tudy jejich trasa při akci zvané Popoles.
Víc než polovina vašich pozemků jsou polnosti, jak jste k nim
dospěli?
Jednoduše: 212 hektarů intenzivních sadů má větší výnos, než
původní sady, v tuhle chvíli je venku čtyřicet traktorů a dvěstě lidí
a nestíhá se, aby bylo včas sklizeno. My jsme si dali cíl sklidit deset
tisíc tun jablek ročně a k tomu
nějakou pšenici, řepku, ječmen
– když srovnáte pěstování jablek
a „polařinu“, ta je proti sadaření
brnkačka.
Splnila jste si své sny? O čem
ještě sníte?
Splnila jsem si hned dva sny – to
jsou naše děti. Máme dva následovníky, ani nevím, jak jsme to
mohli v tom fofru zvládnout. Další
můj sen je dobudovat firmu, aby
byla funkční, hezká, prospěšná
pro okolí, aby po nás něco zůstalo.
Máte nějaké životní motto?
Být vytrvalý, cílevědomý, neztrácet optimismus. Já jsem hrozně
velký optimista, manžel je naopak
pesimista. On je hnací motor firmy, já jsem ten zklidňující článek.
Manželův tatínek je ten, kdo za
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to vše může, on je hybatel. Když
jsme spolu s mužem chodili, jednou mi zavolal: „Hele, táta jde do
sadařiny, já taky, potřeboval bych
tě.“ A tak mě pozval nejdřív k práci a pak po dvou letech dodal:
„Když už máme spolu firmu, tak
bychom se mohli i vzít.“

A na mne už čeká průvodce
tvrzí a zakladatel firmy, pan
František Vyšata. Děkuji za
rozhovor.
Připravila Lucie Kaletová

Jste držitelem SISPO známky.
Co je to?
SISPO známku uděluje hodnotící komise SISPO. Nařízení vedou
ke správnému plnění agroenvironmentální zemědělské politiky.
Je důležitá i proto, že když chcete
čerpat Národní dotace, tj. vysazovat nové sady, a nemáte SISPO
známku, tak vám dotace nemohou
být přiděleny.
Chystáte se dál čerpat dotace
prostřednictvím SZIF?
Určitě, v tom jsem kovaná hlavně já, protože zařizuji žádosti
a veškerou administrativu s tím
spojenou. Za dotace budeme
pochopitelně rádi, protože jen tak
můžeme být schopni dodat dobrý tuzemský produkt na náš trh.
Pro představu: celková produkce
jablek u nás v republice je 140
tisíc tun ročně. Jablko je hodnoceno jako nejoblíbenější ovoce
mezi Čechy, Češi jich spotřebují
25 kilo na hlavu za rok! Většina
naší produkce jde na tuzemský
trh. Před třemi lety jsme dodávali
do Alžíru, Maroka, Egypta, to bylo
tak trochu na zkoušku, český trh
je však naše priorita. Pro nás je
velmi těžké proniknout do velkých
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ZEMĚ ŽIVITELKA POHLEDEM SZIF
Motto „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“ naplnil agrosalon Země
živitelka plány a nadějí do budoucna. SZIF se na tom naplno podílel!
PAVILON PLNÝ POKUŠENÍ

Na třiačtyřicátém ročníku agrosalonu Země živitelka se SZIF
představil v pavilonu T1 ve společné expozici
s kvalitními
potravinami.
Opět se jednalo
o největší stánek
veletrhu, letos
navíc v novém,
moderním designu. Na návštěvníky číhalo po
obvodu expozice
velké pokušení: ochutnávky
oceněných dobrot! 38 výrobců, reprezentujících
značky kvality Klasa a Regionální
potravina, zde nabízelo to nejlepší
ze své produkce.
KLASA A KLASÁČEK

V den zahájení se výrobcům slavnostně předávaly certifikáty kvality KLASA. Gurmáni si u nás mohou vybírat, punc kvality - značku
Klasa - má už 1 062 výrobků!
Návštěvníci měli jedinečnou
možnost ochutnat a nakoupit to
nejlepší z českých a moravských
regionů. K mání byly oceněné
džemy, sýry, mošty, čaje, masné
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výrobky, šťávy, čokolády, pekařské
výrobky a mnohé další. Všechny
pobavil maskot Klasáček. V horkém počasí brázdil pavilon ve své

Kulinářská show Kluků v akci či
Petra Šímy ukázala, jak s oceněnými potravinami v kuchyni pracovat.
INFORMACE

U infopultu se mohli zájemci dovědět o činnosti Fondu, dotacích
a odnést si informační materiály.
Poprvé přišel mezi návštěvníky
i personalista SZIF hovořit o práci
v platební agentuře a představit
Fond jako moderního zaměstnavatele se širokým spektrem pracovních možností.
DOŽÍNKY S OSOBNÍM SETKÁNÍM

slušivé kombinéze a vnášel sem
humor a překvapení. Skládáme
poklonu statečnému muži v Klasáčkově obleku, panu Pavlovi! Občas musel „smeknout hlavu“, aby
se nadýchal čerstvého vzduchu.
Hic byl opravdu velký.
SHOW S REGIONÁLNÍ
POTRAVINOU

V expozici s pódiem se děly věci!
Koncert Olgy Lounové či mírně
„bláznivé“ akce, jako soutěž v pojídání párků, o nejlepší bramborový salát, závody v pití mléka, kolo
štěstí a soutěž v česání chmele.
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V sobotu byly s parádou zahájeny Národní dožínky! Nechyběl
ani prezident a předseda vlády.
Expozice SZIF hostila významné
návštěvy. Nejsilnějším zážitkem
bylo setkání výrobců s ministrem
zemědělství, Marianem Jurečkou.
Se všemi si popovídal a kdo stál
o společnou fotku, ten ji měl!
Na 43. Zemi živitelce se krásně
propojila prezentace výrobců,
jejich podpora Fondem i typický
český humor a schopnost se bavit.
Věříme, že se expozice líbila a že
i příští rok bude mít veletrh rekordní účast. Letos se přišlo podívat 91 tisíc návštěvníků.
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PODZIMNÍ KOLO
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
SZIF v říjnu odstartoval 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014–2020.
Tentokrát budou podpořeny investice za více než 4,5 miliardy korun.
Své žádosti na projekty mohou zájemci podávat od 11. do 31. října.
Největší objem finančních prostředků v rámci podzimního kola
směřuje na investice do zemědělských podniků. Jedná se například
o ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva
nebo druhotné produkty živočišné
výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb
pro zahradnictví, pořízení mobilních strojů či budování peletáren.
Pro 3. kolo se měnily některé
podmínky. Obecně pro všechny

operace platí, že v případě doložení povolení stavebního úřadu musí
být jeho platnost již ke dni podání
žádosti o dotaci. Příznivou zprávou
je, že byly zkráceny administrativní lhůty, žádosti tedy budou
schváleny dříve.
Podzimní kolo proběhlo ve
znamení novinek. Žadatelé určitě uvítali zařazení běžných strojů
(např. traktorů) do podpory v projektech do 1 milionu korun, strojů
pro precizní zemědělství, s půdoochrannou funkcí a těch, které
přispívají ke snížení emisí NH3.
Další novinkou bylo rozšíření mož-

nosti navýšení míry dotace pro
mladé začínající zemědělce s historií méně než 5 let, dosud to byly
pouze 2 roky. Kompletní informace
o všech vyhlašovaných operacích
3. kola jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz.
Všem, kteří své žádosti podali, přejeme hodně štěstí. Pro ty,
kteří žádost nestihnou podat nebo
teprve o dalším rozvoji podnikání
uvažují, máme dobrou zprávu.
I v dalších letech bude v rámci
jarního a podzimního kola platit
podobné rozložení operací, jako
tomu bylo dosud.

Operace
4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Alokace
(tis. Kč)
2 548 400

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

756 200

4.3.2 Lesnická infrastruktura

268 600

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

221 300

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

131 400

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů
a jejich uvádění na trh

546 800

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

74 900

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

46 300

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu
potravin a v průmyslových procesech

19 900
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ZAČAL NOVÝ VČELAŘSKÝ
PROGRAM
Tradice trvá, podpora se aktualizuje. Včelařství má v ČR neobvykle hlubokou tradici. Český včelařský program ji dál
rozvíjí díky dotacím z Evropské unie i České republiky, které
administruje Státní zemědělský intervenční fond.
Bude tomu tak i v novém
období 2017–2019, samozřejmě
s dílčími změnami, které reagují
na aktuální stav. Vyčerpání celé

alokované částky v předchozím
programu dává tušit, že zájem
bude i v příštím období maximální.
Český včelařský program na
období 2017 až 2019 schválila
Evropská komise. Pro nadcházející
tříleté období je našim včelařům
určena částka 3 751 530 EUR ze
strany Evropské unie, stejná částka bude chovatelům včel poskytnuta z rozpočtu ČR. Také pro nové
tříleté období platí, že si chovatelé včel mohou žádat o dotace
prostřednictvím Českého svazu
včelařů, o.s. (ČSV), a to na pět
opatření jako doposud, tedy Technickou pomoc, Boj proti varroáze,

Racionalizaci kočování včelstev,
Úhradu nákladů na rozbory medu
a Obnovu včelstev. Nové programové období 2017 až 2019 začalo
1. září 2016 a přineslo některé dílčí změny. Aktuální informace potřebné k čerpání včelařských eurodotací včetně formulářů budou
zveřejněny do konce roku 2016 na
webových stránkách www.szif.cz
a zároveň i ČSV www.vcelarstvi.cz.
SZIF také zároveň úspěšně
ukončil administraci posledního
roku předchozího včelařského
období. Čerpání včelařských dotací
za rok 2016 bylo opět na 100 procent, chovatelé obdrží téměř
63 milionů korun, o které žádali na
svou činnost.

7 VČELÍCH DIVŮ:
1. MED – Vysoce energetická potravina je zároveň lékem. Množství
stopových prvků, minerálů a organických látek je tolik, že med předčí
i drahé doplňky stravy.
2. PROPOLIS – V úlu slouží na zatmelování otvorů a balzamování těl
vetřelců, aby prostředí nebylo infikováno. Má vysoce antibakteriální
účinky.
3. MATEŘÍ KAŠIČKA – Rozhoduje o tom, kdo bude v úlu matkou a kdo
dělnicí, podle toho, jak dlouho je larva kašičkou krmena. Pomáhá ženám
v přechodu a mužům při léčbě prostaty.
4. PYL – Velmi pozitivně působí při rekonvalescenci, vyčerpání,
regeneraci po úrazech, při léčbě nervových onemocnění a stresu.
5. VČELÍ VOSK – Slouží k výrobě plástů. Používáme ho jako součást
mastí a emulzí ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, a dokonce
i ve sklářství.
6. VČELÍ JED – Včelám slouží k obraně, lidem k prevenci a léčbě alergií.
7. OPYLOVÁNÍ ROSTLIN A STROMŮ – Přesně 80 procent rostlin
a 90 procent stromů světa včely dokážou opylit. 1 kg medu stojí tolik
kilometrů, jako by včela obletěla sedmkrát kolem rovníku.
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SAZBY JSOU SCHVÁLENY
Letošní sazba SAPS je
3 514 korun na hektar, sazba
pro Greening je 1 928 korun
na hektar a sazba platby pro
mladé zemědělce je 878 korun
na hektar. Zemědělci dostanou
i dobrovolnou podporu pro
tzv. citlivé komodity, tyto sazby budou známy během listopadu. Také letos se budou vyplácet zálohy na SAPS ve výši
70 %. Více na www.szif.cz.
DOTAČNÍ PROGRAM
„SUCHO“
Zemědělci, postižení suchem
v létě 2015, podali celkem
3 665 žádostí o náhradu v celkové hodnotě téměř 1,26 miliardy korun. „Děláme maximum, abychom stihli žádosti
vyřídit do konce října,“ řekl
ministr zemědělství Marian
Jurečka. „Abychom se vešli
do částky 1,2 miliardy korun…
budeme nakonec velké podniky krátit zhruba o 4,5 %.“
KOMPENZACE ZA „JARNÍ
MRAZY“
Vláda schválila odškodnění za
dubnové mrazy na ovocných
kulturách. Podle Zásad zveřejněných Ministerstvem zemědělství o ně lze žádat ve dvou
fázích, a to na podprogram
M.1.1. „letní ovoce“ v období od 28. 11. do 9. 12. 2016
a na podprogram M.1.2. „jablka a hrušky“ v období od 3. do
13. 4. 2017. Financování je
zajištěno ze státního rozpočtu
v objemu 133 milionů Kč.
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
KE SNÍŽENÍ PRODUKCE
MLÉKA
EK vyčlenila v rámci celé EU
150 milionů EUR na mimořádnou podporu ke snížení produkce mléka ve výši 1,07 milionů tun. Lze tak získat 14 EUR
na 100 kg mléka nedodaného
na trh. Od 12. do 21. 9. žadatelé podávali Oznámení plánu
snížení produkce mléka. Celkem jich zájem projevilo 214.
Snížení produkce mléka však
nedosáhlo stanoveného limitu
1,07 mil. tun, takže bylo od
3.–12. 10. vyhlášeno ještě
2. kolo, kdy Oznámení podalo
dalších 22 žadatelů.
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KVALITNÍ POTRAVINY
Jak se situace v konzumaci kvalitních potravin za poslední roky změnila k lepšímu, to dokazuje geneze značek kvality Regionální potravina a Klasa. Lidé chtějí nejen zdravě
a dobře jíst, ale také získat v tomto oboru větší rozhled. Úsilí Ministerstva zemědělství a SZIF na tomto poli se vyplácí.
Pojďme se podívat na pár novinek z posledního období.
PÁTÝ REGIONFEST
STÁL ZA TO!
Uměli byste stloukat máslo nebo
uplést košík? Kdo navštívil pátý
Regionfest v sobotu 10. září na
pražském „Jiřáku“, už ví, jak na
to. Pekly se i placky a děti se
vyřádily v tvořivé dílně. Než si návštěvníci nakoupili výrobky oceněné značkou „Regionální potravina“,
vše si otestovali na vlastní chuťové buňky, takže nikdo nekupoval
zajíce v pytli. Šest výherců dostalo
koš plný Regionálních potravin.
Ten si mohli návštěvníci sestavit dle svého výběru. V současné
době se pyšní značkou Regionální potravina už 577 produktů ze
13 regionů Čech a Moravy. Tento
projekt Ministerstva zemědělství,
o nějž pečuje Státní zemědělský
intervenční fond, je skutečným
puncem kvality.
KVALITNÍ POTRAVINY
NA HRADĚ
V Královské zahradě Pražského
hradu proběhlo jedenácté
vinobraní. Kromě ochutnávky
nejlepších českých a moravských
vín zde proběhla nabídka těch
NEJ pochutin značky Klasa
a Regionální potravina. Dobré víno
a skvělé jídlo přece patří k sobě!
A kdo se rozjařil, mohl si i zazpívat
a zatancovat.
… A NA SIALU 2016
Od 16. do 20. října 2016 se v Paříži konal největší světový food festival. Ten letošní si dal za úkol být
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největším zdrojem inspirace ve
svých vlastních dějinách. Prostor
dostalo sedm tisíc firem z více než
sta zemí. Česká republika měla
skvělé zastoupení. Třiadvacet
firem prezentovalo české kvalitní potraviny od piva přes maso,
uzeniny, sterilované delikatesy,
džemy, těsta a mléčné výrobky až
po čokoládu – vše značky Klasa
a Regionální potravina. Máme být
nač hrdí.
MUŽI PREFERUJÍ KVALITU,
ŽENY ČERSTVOST
O tom, že značky kvality potravin
ovlivňují spotřebitele, svědčí
i výsledek výzkumu, který provedl
Státní zemědělský intervenční
fond ve spolupráci s výzkumnou
agenturou STEM/MARK v průběhu
července 2016.
Povzbudivý je trend, že se dvě
třetiny spotřebitelů díky značkám
více zajímají o kvalitu potravin

říjen│2016

OPERAČNÍ PROGRAM
RYBÁŘSTVÍ AKTUÁLNĚ
Od 11. do 31. 10. si mohou
zájemci v oblasti akvakultury
podávat Žádosti o podporu.
Jedná se o každoročně vyhlašované opatření na vysazování
úhoře říčního (opatření 2.5.)
a dále o výzvy určené převážně na výstavbu a modernizaci
rybníků (opatření 2.2., záměr
a), na recirkulační a průtočné systémy s dočišťováním
(opatření 2.4.) nebo na rozšíření a modernizaci zpracoven
produktů rybolovu (5.3.). Až
do konce roku 2018 je možné
podat žádost na opatření 3.2.
zaměřené na monitorování
produktů rybolovu.
PODZIMNÍ ZEMĚDĚLEC
V LYSÉ NAD LABEM
Chovatelé skotu, zemědělci,
zahradníci i zahrádkáři se sešli
6. až 9. 10. na 45. ročníku
výstavy Podzimní zemědělec v Lysé nad Labem. Jako
každý rok Výstaviště hostilo
kolem 30 tisíc návštěvníků.
SZIF prezentoval svou činnost
samostatným stánkem nabitým informacemi o aktuálních
dotačních titulech. K příjemnému zahřešení zde sváděly
ochutnávky kvalitních potravin značky Klasa a Regionální
potravina.
FLORA OLOMOUC –
KVALITNÍ INFORMACE
I POTRAVINY
SZIF na podzimní Floře ve
dnech 20. až 23. 10. nemohl
chybět. Naši kolegové u infopultu odpovídali na dotazy
k dotacím. Motto výstavy

znělo „Plné sklepy a spíže“,
a právě k tomu dobře cílené
informace slouží. Zároveň se
zde v rámci festivalu gastronomie a nápojů Olima předávala ocenění Regionální potravina Olomouckého kraje.
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a o české potraviny vůbec.
Jsou dokonce ochotni si za ně
připlatit. Začínají upřednostňovat
čerstvost a kvalitu, přičemž
ženy obecně kladou důraz na
první z charakteristik, muži
zase více straní kvalitě ve
smyslu méně chemie, umělých
náhražek a konzervantů. České
potraviny preferuje zhruba
polovina nakupujících a je spíše
toho názoru, že se za poslední
roky kvalita zlepšila. Rovněž je
většina zákazníků přesvědčena,
že české potraviny jsou lepší než
zahraniční.
Co se samotných značek
týká, Klasa drží prvenství jako
nejznámější značka kvality
v ČR, a to ve spontánní (49 %)
i podpořené znalosti (87 %). Po
ní následuje znalost značky Český
výrobek, hned za ní se umístila
Regionální potravina.

Zákazníci dnes mají větší zájem
o edukaci týkající se potravin, než
tomu bylo v minulosti. Zároveň je
ale stále hodně spotřebitelů, kteří
jsou primárně orientováni na cenu.
Z těchto důvodu SZIF od letošního
července rozjel osvětovou kampaň
AKADEMIE KVALITY na podporu
kvalitních potravin. Jejím cílem je
spotřebitele seznamovat s benefity
kvalitních potravin a vysvětlovat
jim, jak kvalitu vlastně poznají.
Hlavním komunikačním pilířem
celého projektu jsou webové
stránky www.akademiekvality.cz.
PODZIMNÍ SOUTĚŽ
Po úspěchu letní soutěže
odstartovala 26. září soutěž
podzimní s názvem Střihněte si
naše výhry! Stačí vám jen nůžky,
lepidlo a loga z obalů kvalitních
potravin. AKADEMIE KVALITY vás
chce soutěžemi více seznámit
se značkami Klasa, Regionální
potravina, Český výrobek, Bio,
Ekologická produkce a k tomu
také s chráněnými známkami
jako Zaručené tradiční speciality,
Chráněné označení původu
a Chráněné zeměpisné označení.
Tato loga totiž nejsou jen obrázky,
ale jsou navigací pro ty, kdo chtějí
jíst zdravě.
O tisíce skvělých cen můžete
soutěžit až do 1. ledna 2017.
Stáhněte si herní kartu
a zapojte se do soutěže! Více
na www.akademiekvality.cz.

ČESKÁ REPUBLIKA
VYHRÁLA TENDR
PRO SPOLUPRÁCI
S MOLDAVSKEM
SZIF zvítězil ve výběrovém
řízení na člena konsorcia
tzv. twinningového projektu.
Cílem tohoto mezinárodního
projektu je předávání zkušeností, spolupráce a pomoc
Moldavsku s vybudováním
jeho vlastní platební agentury.
Po dobu následujících dvou let
bude tento náročný úkol plnit
deset expertů ze SZIF spolu
se zástupci platebních agentur
Rakouska a Polska.
CENA ZA SPOLUPRÁCI PŘI
VÝVOJI SOFTWARU GPS

Na 17. ročníku GeoFora cs
2016 koncem září získal SZIF
ocenění za proaktivní přístup
při vývoji a nasazení aplikace
AGC (Agri Geodata Collector).
Na základě návrhu našich
specialistů vyvinula a upravila
firma Hexagon Safety & Infrastructure, dodavatel obslužného softwaru pro měřické
přístroje Trimble, aplikaci,
díky které lze snadněji pracovat s GPS přístroji v terénu.
Zařízení zaměstnanci Fondu používají při kontrolách
v terénu. Dokáže s přesností na desítky centimetrů
určit hranice pozemků.
KARIÉRA NA FACEBOOKU
Chcete být součástí kvalitního týmu? Hledáme posilu
v mnoha oborech. Na Facebooku jsme odstartovali novou
záložku pro ty, kteří se rozhlíží
po zajímavé práci s atraktivními benefity: flexibilní pracovní doba, možnost vzdělání
a profesního rozvoje a přátelské prostředí. Ať jste čerství
absolventi nebo máte letité
zkušenosti, široké spektrum
našich pracovních pozic nabízí
mnoho šancí!
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