Název aktivity

Regionální potravina Ústeckého kraje a potravinářský výrobek Ústeckého
kraje 2017

Datum konání akce

duben až září 2017
 Země živitelka v Českých Budějovicích – od 24. 8. do 29. 8. 2017
 Zahrada Čech v Litoměřicích – od 15. 9. do 23. 9. 2017
Cílem tohoto projektu je propagace regionálních výrobků z Ústeckého kraje. Jedná se především
o výrobky, které zvítězily v soutěži o značku "Regionální potravina Ústeckého kraje" a v soutěži
o značku "Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje 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 (41. ročník)
a na mezinárodní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (44. ročník). V rámci projektu
propagujeme vítězné regionální potraviny z předešlých let (s platným certifikátem) a hlavně budeme
propagovat nové vítěze soutěží v roce 2017.
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.
Všechny naše akce jsou velmi náročné na čas, ale chceme, abychom přilákali pozornost nejen
prezentačními materiály, ale také kvalitou prezentovaných regionálních výrobků.
Společenská
Mezinárodní
Návštěvníci z celé ČR i ze zahraničí, zemědělci, potravináři, zástupci jednotlivých krajů atd.
Země živitelka cca 100.000 účastníků
Zahrada Čech v Litoměřicích cca 90.000 účastníků
Litoměřice, České Budějovice, Praha a další místa především v Ústeckém kraji.
Propagace Ústeckého kraje v celé ČR i v zahraničí, propagace Regionálních potravin Ústeckého kraje
+ vítězných výrobků po celou dobu výstav a dalších akcí.
950.000,- Kč

Krátký popis aktivity

Cíle a odůvodnění aktivity

Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity
Očekávané výsledky/dopady/výstupy
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity

Financování
Hlavní organizátor aktivity

Ústecký kraj – z Fondu Ústeckého kraje
Okresní agrární komora Most – Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova
Ústeckého kraje
Okresní agrární komora Most sdružuje zemědělce z okresu Most a Teplice a zajišťuje vzdělávací a
Stručný popis činnosti pořádající organizace
poradenskou činnost pro zemědělce - semináře, workshopy, konzultace, atd. Zajišťuje činnost
Krajského Informačního Střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje.
Podílí se na organizaci dalších akcí
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.
Okresní agrární komora Most
Identifikační údaje – Adresa
Dělnická 33, 434 01 Most - Velebudice
Ludmila Holadová
Kontaktní / zodpovědná osoba
Ředitelka OAK Most - koordinátorka soutěže
Pozice
+420 602 341 689
Telefon
holadovaludmila@seznam.cz
Email
oakmo@oakmo.cz
Josef Zeidel, předseda představenstva OAK Most
Reprezentant organizace – např. jednatel
Ústecký kraj, Statutární město Most
Partneři aktivity
1.) Vinařské Litoměřice
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
2.) GATRO FOOD FEST Litoměřice
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2017
3.) Krajské dožínky Ústeckého kraje na Peruci
4.) Farmářské trhy dle plánu

