
Okresní agrární komora České Budějovice v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov 
si Vás dovoluje pozvat

na vzdělávací a inspirující  workshop zemědělských výrobců, producentů regionálních potravin,  
organizátorů farmářských trhů, provozovatelů prodejen, restaurací a jídelen orientovaných  

na místní potraviny, zástupců dozorových organizací a odborné sekce Ministerstva zemědělství,  
daňových a marketingových expertů s názvem

„FARMÁŘSKÁ BURZA“
5. ročník,

který se uskuteční v pátek 26. května 2017 od 9:00 hod. v sále zastupitelstva, 
v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje na adrese U Zimního stadionu 1952/2,

v Českých Budějovicích.

Prezence od 8:30 hodin

PROGRAM:
 1.  Úvod (Ing. Hana Šťastná ředitelka Okresní agrární komory České Budějovice)  

– projekt Chutná hezky.Jihočesky
 2.  Vystoupení zástupce Jihočeského kraje (Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje) 
 3. Aktivity Celostátní sítě pro venkov v roce 2017 (Ing. Kamila Havel Kupcová, koordinátor CSV)
  4.  Elektronická evidence tržeb pro malovýrobce a prodejce potravin  

(Ing. Tomáš Hajdušek, daňový poradce)
 5.  Dotace PRV 2014-2020, opatření 16 Spolupráce krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 

(Ing. Pavel Sekáč – náměstek pro řízení Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání)
 6.  Využití sociálních sítí pro propagaci regionálních potravin (Tomáš Petřik, DiS.,  

marketingový konzultant)
 7.  Poznatky z kontrol dozorových organizací v roce 2017 (Státní zemědělská a potravinářská inspekce  

Ing. Roman Knop, vedoucí odboru kontroly Tábor, KVS SVS pro Jihočeský kraj MVDr. Eva Cipínová, 
ředitelka odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví a MVDr. Lubomír Nezbeda,  
vedoucí oddělení hygieny)

 8.  Využití regionálních surovin jako zdroje antioxidantů pro zvýšení zdravotní prospěšnosti potravin 
v rámci projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum (Ing. Pavel Smetana, Ph.D.,  
vedoucí katedry Kvality zemědělských produktů Jihočeské univerzity)

 9. Burza zkušeností a nápadů, ochutnávka regionálních potravin

Vstupné zdarma. Občerstvení zajištěno. Ukončení akce se předpokládá ve 14 hod.  
Z organizačních důvodů prosíme o předběžné potvrzení Vaší účasti na stránkách  

http://www.rakjk.cz/calendar

Za organizátory srdečně zvou
    
 Ing. Jiří Chmel  Ing. Hana Šťastná
 ředitel SZIF RO České Budějovice  ředitelka OAK České Budějovice
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