
                                                              

  

Celostátní síť pro venkov, Ministerstvo zemědělství  

a Státní zemědělský intervenční fond si Vás ve spolupráci  

s Místní akční skupinou Blaník z. s. 

dovolují pozvat na 

 

seminář  

 

Jak pomoci rozvíjet trh s místními potravinami 
a krátké dodavatelské řetězce  

v Kraji blanických rytířů. 
 

Cílem semináře je inspirovat účastníky příklady dobré praxe z regionu Pošumaví a ukázat možnosti 
využití různých podpor (evropských i národních) a společně prodiskutovat možnosti rozvoje lokálního 

trhu na Podblanicku, podpořit rozvoj trhu s potravinami a dalšími místními produkty v regionu.  
Seminář je určen zástupcům zemědělců, zpracovatelů, prodejců, obcí i neziskových organizací, 

lokálním producentům a dalším zájemcům z řad veřejnosti. 

 
  

Termín: 22. února 2022 od 14:00 hodin 
Místo:  Spolkový dům ve Vlašimi  

(Palackého náměstí 65, 258 01 Vlašim, GPS 49.7089244N, 14.8929822E)  
   

 
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazeno občerstvení, lektoři, pronájem sálu  

včetně techniky a organizační zajištění semináře.  

 
 

Kontaktní osobou pro případné dotazy je Tomáš Kramár, telefon: 703 355 807. 

 
Rezervace místa je nutná prostřednictvím e-mailu: kancelar@masblanik.cz  

 do 21. února 2022 do 14:00 hodin. 
 

 

Akce se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob,  

a to zejména v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice v roce 2022.  

Povinností účastníků je dodržování bezpečnostních opatření na základě konkrétní 

epidemiologické situace v regionu. 

 

Za organizátory srdečně zvou 

 
   Ing. Zdeněk Procházka      Mgr. Jitka Fialová   

    ředitel  RO SZIF Praha                předsedkyně MAS Blaník z. s. 

https://www.masblanik.cz/


                                                              

  

Program semináře: 
 
13:30-14:00 hodin   prezence účastníků semináře v místě konání 

 
14:00-14:15 hodin   Zahájení semináře a představení Celostátní sítě pro venkov    

 
Mgr. Jitka Fialová, MAS Blaník a Mgr. Miroslav Prokop, Celostátní síť pro 
venkov Praha a Středočeský kraj  

 
14:15-15:00 hodin  Co jsou to krátké potravinové řetězce a mají skutečně  

ekonomický přínos?  
       

Ing. Ivo Šašek, CSc., Regionální evropské informační centrum  
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Klatovech  

 
15:00-15:50 hodin Představení regionální potraviny a jejího významu na trhu.  

Jak funguje e-shop s regionálními potravinami? Příklady 
úspěšných projektů z Programu rozvoje venkova 2014–2020 
 
Ing. Tomáš Zelený, PhD., Šumavaprodukt.s.r.o.  
 

 

15:50-16:20 hodin  coffee break spojený s představením a ochutnávkou regionálních 
produktů z Pošumaví 

 
16:20-17:10 hodin Jak rozvíjet lokální trh s potravinami?  
      

Ing. Radana Šašková, Úhlava, o.p.s. 

 
17:10-18:00 hodin   Spolupráce zemědělců a výrobců s obcemi při uvádění 

místních produktů na trh. Příklady podpory místních výrobců 
z Programu rozvoje venkova 2014–2020 

 
Ing. Ivo Šašek, CSc., Regionální evropské informační centrum  
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské university v Klatovech  

    
18:00-18:30 hodin   Diskuse, závěrečná doporučení  

  
 Moderuje Ing. Tomáš Kramár, MAS Blaník, z. s.  

 
18:30 hodin    Předpokládané ukončení akce 

 

Změna programu vyhrazena. 
 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením  
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti  
se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  

č. 95/46 ES zveřejněny na www.szif.cz. 

https://www.masblanik.cz/

