TISKOVÁ ZPRÁVA
Státní zemědělský intervenční fond na podzimním veletrhu
Zemědělec
Praha 3. října 2018 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se zúčastní 49. ročníku
podzimní výstavy Zemědělec, která se koná ve dnech 4. až 7. října 2018 na Výstavišti
v Lysé nad Labem. Stánek SZIF nabídne informace o dotačních titulech i ochutnávku
výrobků oceněných značkami Klasa nebo Regionální potravina.

Výstava Zemědělec je v Lysé nad Labem stálicí. Od 4. do 7. října se uskuteční už její 49.
pokračování. Prodejně kontraktační výstava je již tradičně zaměřena na zeleň, mechanizaci,
pěstitelství, květiny, ekologii a zpracování výpěstků. Její součástí bude také výstava Náš chov,
Středočeské dožínky, besedy s odborníky z oblasti chovatelství a zahrádkářství. Bohatý
doprovodný program je samozřejmostí. Na návštěvníky čeká tombola o velmi zajímavé ceny,
kuchařská show, spousta hudby, naučný stánek i naučná stezka aneb po stopách masného a
dojného skotu. Pořadatelé myslí pochopitelně i na děti, pro které bude k dispozici například herní
koutek nebo semínkoviště.
Výstavu navštíví každoročně kolem 30 tisíc lidí. To je důkazem její stálé oblíbenosti. V pavilonu B
na jednom místě najdete prezentační prostory SZIF, Krajskou informační službu Středočeského
kraje a výrobce, jejichž produkty získaly ocenění KLASA a Regionální potravina. Pracovníci
Regionálního odboru Praha a koordinátoři Celostátní sítě pro venkov budou u infopultu
zodpovídat dotazy ohledně dotací i činnosti Fondu. Ke zhlédnutí bude také videoklip k Jednotné
žádosti nebo k úspěšným projektům Programu rozvoje venkova. Stánek SZIF nabídne také
oblíbenou ochutnávku oceněných výrobků, které si návštěvníci budou moci zakoupit přímo u
výrobců.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské
politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční
podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné
zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF je dále
zprostředkujícím subjektem v Operačním programu Rybářství a v národních dotacích, zajišťuje také propagaci značek
kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.
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