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 23. listopadu 2012 v 18.00 hodin
v Kateřinicích
Program jednání:
1. Zahájení
2. Plnění výstupů z minulého jednání
3. Seznámení s Místní rozvojovou strategií 2014 – 2020
4. Příprava rozvojových dokumentů MAS RP pro léta 2014 – 2020
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 3)
Ing. Oldřich Usvald seznámil přítomné s místní rozvojovou strategií na léta 2014 2020, potřebami a požadavky k projednání problematiky regionu v rámci pracovních
skupin především v přípravě nových strategických a rozvojových dokumentů pro nové
plánovací období EU a to 2014 – 2020.
Ad 4)
Zmínka o obchodech s farmářskými produkty, síť farmářských obchodů.
Vytvoření pracovního místa v Polsku v rámci Leaderu – když FO zaměstná sama sebe,
bere se to jako vytvoření pracovního místa.
V regionu stále chybí místo pro koně v rámci hippostezek včetně ubytování pro lidi.
Zemědělci vidí svoji budoucnost ve zpracování a prodeji své produkce v regionu,
především masa a prodeji místních regionálních výrobků koncovému spotřebiteli.
K tomu je ale nutno pozměnit platnou legislativu. Rovněž zazněla podpora
společenským akcím, které by se staly tradičními a prezentačními na podporu
zemědělské činnosti.
MAS Regionu Poodří, o. s.
Bartošovice čp. 1 – zámek, 742 54
www.mas.regionpoodri.cz
Tel.: 556 720 491
IČ: 26661578

Diskuze:
- nákup zemědělské půdy – skupiny se spekulativními záměry
- řešení udržitelnosti pracovních míst po dobu 5 let
- podpora ze strany MAS zpracováním zemědělské výroby
- vybudování zpracovatelských družstev v jednotlivých obcích
- lihovar v Bartošovicích, líh z brambor, provoz likérky, centrum zábavy a vyžití
- údržba v obci, projekt pro zemědělce na nákup techniky pro údržbu obecních
prostranství → zvýhodněni by byli lidé, mající trvalé bydliště v dané obci
- prodejní místo (farmářský obchod) – v centru Bartošovic
- zmínka o minipivovarech → vytvoření nových pracovních míst
- místní produkt – hovězí steak, klobásky a další
- záměr s využitím pojízdné prodejny masa, zabezpečení hygienické podmínek

-

-

Ad 5)
Výstupy pracovní skupiny:
zpracování produkce v rámci výrobních družstev → vytvoření družstev
prodej farmářských produktů v regionu - obchody, pojízdné prodejny
pořádání pravidelných akcí ve spolupráci se zemědělci - „Dožínky“, „Den otevřených
dveří u farmáře“, a další
zabezpečení technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu
nastavení kritéria – výrobní družstva – zvýhodněné % dotace
obnova drobných producentů – minipivovar, lihovar, a další, návrat k tradicím
údržba veřejných ploch v obcích (sečení, úklid, odklízení sněhu, ….) – prostor pro
zemědělce, nákup techniky, spolupráce s obcemi
zakládání nových rybníků, podpora rozvoje rybářství
podpora koňské turistiky – hipostezky - místa k zastávkám a ubytování
„Školící, vzdělávací a relaxační venkovské centrum“ – minizoo, „domácí dvorek“,
dětské tábory na venkově
Akce MAS:
Region historicky – svátky → sv. Václav
Srpen 2013 – „Dožínky v Kateřinicích“
„Otevřené dveře u farmáře“
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.
Kateřinice, 23. listopadu 2012

Zapsala: Pavla Brugerová
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