Místní akční skupina
REGIONU POODŘÍ,o.s.
742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek, tel.: 556 720 491, e-mail: mas@regionpoodri.cz

Zápis
z jednání pracovní skupiny „Zemědělci“ MAS Regionu Poodří, o.s.
konané dne 21. ledna 2013 v 16.00 hodin
na zámku v Bartošovicích
Program jednání:
1. Zahájení
2. Projektové záměry – MRS 2014 – 2020
3. Zpracování zemědělské produkce
4. Akce „Prezentace zemědělství Poodří“
5. Výstupy pracovní skupiny
6. Závěr
Přítomní: dle prezenční listiny
Ad 1)
Jednání pracovní skupiny „Zemědělci“ MAS Regionu Poodří, o.s. zahájil a řídil Ing.
Oldřich Usvald, manažer MAS Regionu Poodří.
Ad 2)
Ing. Oldřich Usvald seznámil přítomné s problematikou přípravy Místní rozvojové
strategie MAS Regionu Poodří na léta 2014 – 2020 a se stavem přípravy databáze
„Projektových záměrů“.
Přítomní vyslovili požadavek především na modernizaci strojového parku svých
zemědělských farem.
Plánovací období 2014 – 2020 EU – budou nové požadavky na podporu projektů –
inovace, vytváření pracovních míst.
Ke zvážení možnost doplňkové činnosti nad rámec zemědělské prvovýroby.
Ad 3)
Bylo projednáváno:
- „Výrobní družstvo“ a „Zemědělské družstvo služeb“
- zapojení do KPÚ – obnova úvozových cest, polních cest a následná výsadba včetně
ÚSES
- spekulativní nákupy půdy s finanční podporou ze zahraničí, popř. silných společností
- výroba regionální produktů, zvýšená poptávka včetně poptávka po domácích
zvířatech k porážce (husy, kačeny, prasata, ovce, …..)
- návrat k tradicím, včetně tradičních výrob (lihovar, pivovar, …..)
MAS Regionu Poodří, o. s.
Bartošovice čp. 1 – zámek, 742 54
www.mas.regionpoodri.cz
Tel.: 556 720 491
IČ: 26661578

Ad 4)
Ing. Usvald seznámil přítomné s plánovanou akcí „Zemědělství v Poodří“, která se
uskuteční ve dnech 20. – 21. června 2013 v areálu „Sokolák“ v Suchdole nad Odrou.
Akce bude zaměřena na prezentaci zemědělství a to výstavou techniky, zvířat,
doprovodnými přednáškami pro školní mládež, 4. – 6. ročník ZŚ. Akce bude
v odpoledních hodinách po oba dva dny pro širokou veřejnost.
Vystoupení členů kynologického spolku, zabezpečeno bude občerstvení a prodej
regionálních výrobků.
Ad 5)
Výstupy pracovní skupiny:
- Podpora vzniku „Družstev“ s vyšším procentem dotace k podpoře činnosti
- Exkurze s návštěvou příkladů dobré praxe do Rakouska, apod.
- „Přidružená výroba“, jako doplněk, resp. nadstavba zemědělské činnosti
- Zapojení do KPÚ – obnova úvozových a polních cest, výsadba
- Zábavní centrum s ucelenou nabídkou doprovodných služeb
- Vznik rybářské bašty
Ad 6)
Závěrem manažer MAS Regionu Poodří poděkoval všem přítomným za účast
a požádal přítomné o spolupráci a o aktivní přístup při přípravě Místní rozvojové
strategie MAS Regionu Poodří na léta 2014 – 2020.
Bartošovice, 21. ledna 2013

Zapsal: ing. Oldřich Usvald
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