NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE ÚSTECKÉHO KRAJE 2016
Název aktivity

Regionální potravina Ústeckého kraje a potravinářský výrobek
Ústeckého kraje

Krátký popis aktivity

Cílem tohoto projektu je propagace regionálních výrobků z Ústeckého kraje, které zvítězily v soutěži
o značku "Regionální potravina Ústeckého kraje 2016" a v soutěži "Přemysla Oráče". Soutěž
"Přemysla Oráče" se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje. Propagace regionálních potravin
bude probíhat na dvou zásadních akcích, a to: na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích (40. ročník) a
na mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (43. ročník).
Zahrada Čech Litoměřice (40. ročník)
Projekt soutěže "Přemysla Oráče" je uveden v přiloženém projektu. První den výstavy - 9.9.2016 se
koná vyhodnocení a slavnostní předání ocenění v amfiteátru výstaviště jak potravinářům, kteří
zvítězili v soutěži "Regionální potravina", tak v soutěži „Přemysla Oráče“. Všechny přihlášené výrobky
do soutěže jsou hodnoceny hodnotitelskou komisí jmenovanou MZe a hejtmanem Ústeckého kraje.
Vítězové obdrží věcnou odměnu, certifikát a diplom.
Po celou dobu výstavy (tj. od 9.9 do 17.9.2016) jsou ve stánku v pavilonu "H" Zahrady Čech
vystaveny regionální výrobky a probíhají ochutnávky až do konce výstavy (výstava trvá celkem 9
dnů), kdy musí být obsluha ve stánku perfektně zajištěna. Zároveň OAK Most zajišťuje kulturní
program pro první den výstavy 9.9.2016 a 13.9.2016 - hudební skupiny jsou zajištěny.
Při této výstavě budeme dále propagovat ústecké zemědělství, venkov, potravináře, zpracovatele a
celý Ústecký kraj. Ve stánku odpovídáme také na různé dotazy a vydáváme propagační materiály.
Vyhodnocení a ocenění vítězů soutěže za účasti významných představitelů Ústeckého kraje, MZe ČR,
SZIF, litoměřického biskupa a dalších má velký význam nejen pro naše potravináře, zpracovatele,
zemědělce, ale také pro propagaci celého Ústeckého kraje. Ocenění za tak velkého počtu účastníků a
významných osobností se jinde v České republice nekoná. Každým rokem k nám na tuto výstavu
přijíždí delegace saských přátel (zemědělci, agrární komora Saska), kterým se tato výstava velmi líbí a
chutnají jim naše vítězné výrobky. Zároveň oceňují účast OAK Most při této akci a kladně hodnotí
rozsah naší činnosti.

Mezinárodní výstava Země živitelka v Českých Budějovicích (43. ročník)
Jde o mezinárodní výstavu s podtextem „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“.
Výstava zahrnuje různé oblasti z nichž významné místo zaujímá prezentace regionálních potravin a
zemědělských výrobků z každého kraje ČR. Prezentace jednotlivých krajů ČR je vždy spojena s
prezentací regionálních potravin a o stánky krajů je vždy velký zájem.

Cíle a odůvodnění aktivity

Typ aktivity
Rozsah aktivit

Pro r. 2016 bylo dohodnuto, že Ústecký kraj a Statutární město Most budou mít společný stánek, kde
OAK Most zajistí prezentaci regionálních potravin Ústeckého kraje. Při této akci je prezentace
Ústeckého kraje zajištěna nejen celorepublikově, ale i na zahraniční úrovni. Ze zkušeností z r. 2014,
kdy jsme na této výstavě byli poprvé víme, že návštěvnost našeho stánku byla velmi vysoká a stánek
navštívili nejen občané, organizace atd., ale i nejvyšší státní činitelé - prezident ČR, předseda senátu,
ministr zemědělství, prezident AK a PK, senátoři, hejtmani, poslanci, slovenští představitelé, saští
kolegové atd. Tím se zvyšuje popularita Ústeckého kraje a s nimi se i naše vítězné velmi chutné
regionální potraviny dostanou do povědomí velkého množství návštěvníků.
Po celou dobu výstavy (tj. od 25.8. do 30.8.2016) budou ve stánku Ústeckého kraje - St. města Mostu
- OAK Most vystaveny regionální výrobky a budou probíhat ochutnávky. Tím propagujeme
severočeské potravináře, ústecké zemědělství, venkov a především Ústecký kraj.
Chceme zorganizovat na pódiu v pavilonu, kde bude náš stánek, prezentaci - hejtman Ústeckého
kraje a primátor města Mostu pozdraví a pozvou návštěvníky do našeho stánku, kde bude přípitek
hejtmana a primátora nejkvalitnějšími víny ze severočeské oblasti. Dále případně zajistíme vaření
některých regionálních pokrmů a ochutnávky z regionálních potravin pro návštěvníky přímo na pódiu
(tato akce je v přípravě a bude v předstihu upřesněna po jednání s hejtmanem a primátorem).
Chceme po celou dobu těchto výstav důstojně reprezentovat vítězné regionální potraviny z
Ústeckého kraje. Máme se čím chlubit a pomůžeme tím našim potravinářům k dalšímu rozšíření
okruhu jejich prodeje.
Obě akce jsou velmi náročné na čas, ale chceme, aby náš společný stánek přilákal pozornost nejen
prezentačními materiály, ale také kvalitou prezentovaných regionálních výrobků.
O náš stánek je také zájem z dalších důvodů, zejména se nás návštěvníci dotazují na to, jak to v
Ústeckém kraji vypadá, jak se v něm žije, neboť řada návštěvníků zde v Ústeckém kraji žila a
pracovala.
Společenský/odborný/kulturní
Mezinárodní

Časové období akce

Cílová skupina
Předpokládaný
počet
aktivity (nepovinné)

duben až říjen 2016
 Země živitelka v Českých Budějovicích – od 25.8. do 30.8.2016
 Zahrada Čech v Litoměřicích - od 9.9 do 17.9.2016
Návštěvníci z celé ČR i ze zahraničí, zemědělci, potravináři, zástupci jednotlivých krajů atd.
účastníků/návštěvníků

Místo realizace aktivity
Očekávané výsledky/dopady/výstupy

České Budějovice, Litoměřice a další místa
Propagace Ústeckého kraje v celé ČR i v zahraničí, propagace Regionálních potravin Ústeckého kraje
+ vítězných výrobků po celou dobu výstav a dalších akcí.
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
750.000,- Kč
Financování
750.000,- Kč - Ústecký kraj
Hlavní organizátor aktivity
Okresní agrární komora Most
Stručný popis činnosti pořádající organizace (pokud Okresní agrární komora Most sdružuje zemědělce z okresu Most a Teplice a zajišťuje vzdělávací a
se nejedná o odbor KÚ)
poradenskou činnost pro zemědělce - semináře, workshopy, konzultace, atd. Zajišťuje činnost
Krajského Informačního Střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje.
Organizuje další akce, především:








Soutěž o značku „Regionální potravina Ústeckého kraje“
Soutěž o nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje - kraje Přemysla Oráče
Gastro Food Fest Litoměřice
Zahrada Čech v Litoměřicích
Země živitelka – prezentace Regionálních potravin Ústeckého kraje
Prezentace Regionálních potravin Ústeckého kraje na různých akcích:
 Vinařské Litoměřice
 Mistrovství ČR v orbě
 Krajské dožínky
 Farmářské trhy
 Mezinárodní folklórní festival Třebívlice
 Vinobraní na Pražském hradě



7. ZOHDM v Ústeckém kraji
Všechny tyto akce mají velmi pozitivní dopad na prezentaci Ústeckého kraje, v soutěži o značku
Regionálních potravin jsme byli hodnoceni jako nejlepší z krajů ČR.
Identifikační údaje – Adresa (pokud se nejedná o Okresní agrární komora Most
odbor KÚ)
Dělnická 33, 434 01 Most - Velebudice
Kontaktní / zodpovědná osoba
Ludmila Holadová
Pozice
Ředitelka OAK Most - koordinátorka soutěže
Telefon
+420 602 341 689
Email
holadovaludmila@seznam.cz, oakmo@oakmo.cz
Reprezentant organizace – např. jednatel (pokud se Josef Zeidel, předseda představenstva OAK Most
nejedná o odbor KÚ)
Partneři aktivity
Ústecký kraj, Statutární město Most
Most, 4.1.2016
Zpracovala: Ludmila Holadová, OAK Most

