TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF na Zemi živitelce představí
oceněné potraviny i program pro celou rodinu
Praha 24. srpna 2022 – V rámci agrosalonu Země živitelka představí Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF) na českobudějovickém výstavišti největší expozici kvalitních
potravin od 32 producentů – držitelů ocenění Klasa a Regionální potravina. Letošní
novinkou Fondu je pojízdná prodejna, kde zájemci mohou oceněné produkty ochutnat
či zakoupit. Připravený je také doprovodný program. Součástí expozice je také
informační pult, kde SZIF poskytne zájemců i odborné informace.
„Státní zemědělský intervenční fond se agrosalonu účastní pravidelně od roku 2004. Dlouhodobě
se soustřeďujeme na podporu produkce kvalitních potravin oceněných značkami kvality, staráme
se i o jejich propagaci a vzdělávání spotřebitelů. Návštěvníky zveme nejenom na ochutnávku
dobrot, ale i na bohatý doprovodný program, který bude většinou s dobrým jídlem souviset,“
říká Martin Šebestyán, generální ředitel Fondu. Upozorňuje také tradiční dožínky, které jsou
nedílnou součástí agrosalonu. „Země živitelka pro nás představuje tradiční příležitost pro
setkávání jak se širokou veřejností, tak i s našimi přímými klienty. Agrosalon tak vnímáme i jako
prostor pro odborné diskuze,“ dodává Martin Šebestyán.
Ostrovní expozici v pavilonu T1 o ploše 408m2 tvoří hlavní stánek lemovaný pulty výrobců
kvalitních potravin oceněných značkami. Ti nabídnou k ochutnání i k nákupu ovoce a zeleninu,
uzeniny a masné výrobky, sýry, pekařské a cukrářské výrobky, mléčné produkty, džemy
a přesnídávky, rostlinné oleje, mošty několik druhů pivo, destiláty a další výrobky.
Je opravdu na co se těšit. Pro návštěvníky jsme stejně jako vloni od neděle připravili dárky za
nákup. Obdrží kartičky, na které budou u našich výrobců sbírat razítka za nákup potravin nad
20 korun. Za sesbíraná razítka získají praktický dárek, např. hrneček, síťovku nebo
vykrajovátka,“ vysvětluje Kateřina Ratajová, ředitelka Odboru administrace podpory kvalitních
potravin.
Fond si pro letošní ročník agrosalonu připravil novinku. Ve výstavní hale bude prezentovat značku
Regionální potravina pomocí pojízdné prodejny s menším doprovodným programem. Nabídne
oceněné výrobky nejen z Jihočeského kraje, ale i z ostatních regionů. Také v rámci pojízdné
prodejny bude od neděle do úterý probíhat podpora prodeje. Za nákup v minimální hodnotě
500 korun obdrží zákazník dárek. Doprovodný program je plánovaný od čtvrtka do soboty.
„Návštěvníci se mohou těšit například na kuchařskou show se známým místním šéfkuchařem
Petrem Šímou, párování oceněných produktů s vínem z Národního salónu vín ve Valticích,
pěvecké vystoupení, vázání květin či vyřezávání dekorací do ovoce. Dvakrát denně budeme
losovat vítěze soutěže pro děti, které mohou získat malého Klasáčka či CD Pospolu u stolu
a chybět nebudou rozhovory s oceněnými výrobci,“ dodává Kateřina Ratajová.
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V rámci expozice Ministerstva zemědělství se představí také Celostátní síť pro venkov, jejíž
regionální agendu a sdílení zkušeností z rozvoje venkova a zemědělství zastoupí krajští
koordinátoři.
Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu
info@szif.cz.
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Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné
zemědělské 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
a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž
administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. SZIF má v současné době 7 regionálních
odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení. Více
informací na www.szif.cz
Agrosalon Země živitelka patří mezi nejvýznamnější akci svého druhu a je také nejnavštěvovanější zemědělskou
výstavou. Pravidelně hostí stovky vystavovatelů ze zhruba 20 zemí. V roce 2019 expozice 581 vystavovatelů navštívilo
přes 123 tisíc návštěvníků. Po pandemii si v roce 2021 prohlédlo prezentace 444 vystavujících na 15 ha výstavní plochy
téměř 98 tisíc zájemců. Výstava prezentuje nejširší nabídku všech zemědělských oborů (chov hospodářských zvířat,
zemědělská technika, myslivost, včelařství, rybářství, potravinářství, technologie, výzkum a vzdělávání). Co do zaměření
a rozsahu agrosalonu si své místo našla u odborné i laické veřejnosti. Více informací na www.zemezivitelka.cz
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