Název aktivity

REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE A
POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE 2018

Datum konání akce
Krátký popis aktivity

Průběžně v Ústeckém kraji dle termináře ochutnávek a vyhodnocení
Cílem tohoto projektu je propagace regionálních výrobků Ústeckého kraje, které zvítězily v soutěži
„Regionální potravina a Potravinářský výrobek Ústeckého kraje 2018“. Soutěž se koná
pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje, hodnotí nezávislá hodnotitelská komise jmenovaná
hejtmanem ÚK a ministrem zemědělství. Propagace regionálních potravin bude probíhat na různých
– cca 15ti akcích, na různých místech Ústeckého kraje, dle připravovaného harmonogramu.
Vzhledem k tomu, že jsme byli kritizováni při předávání ocenění 15. 9. 2017 na Zahradě Čech
v Litoměřicích SZIFem, že v hledišti je málo diváků, rozhodli jsme se pro rok 2018 zvolit jinou
variantu a to:
Ocenění vítězných výrobků a výrobců předávat před začátkem divadelního (muzikálové představení)
v Severočeském divadle v Ústí nad Labem, prvních několik řad rezervovat pro oceněné výrobce a
jejich rodinné příslušníky a hosty, předávající ocenění a ostatní vstupenky dát do volného prodeje
veřejnosti. Tím by bylo zaručeno, že hlediště bude plné a ceny budou vítězům důstojně předány.
Ve foyer zorganizovat ochutnávky regionálních potravin pro návštěvníky.
Chceme po celou dobu ochutnávek ve stáncích OAK Most důstojně reprezentovat vítězné regionální
potraviny z Ústeckého kraje a propagovat Ústecký kraj. Máme se čím chlubit, dosáhli jsme
nejvyššího počtu přihlášených výrobků v rámci všech krajů v ČR a vydali jsme nejvíce propagačních
materiálů
o regionálních výrobcích (katalogy, letáčky, stolní kalendáře apod.)
Pomáháme prezentací a propagací regionálních potravin výrobcům k dalšímu rozšíření okruhu jejich
prodeje.
Kulturní, společenská, odborná
Mezinárodní
zemědělci, potravináři, zpracovatelé, rodiče s dětmi, návštěvníci z celé ČR i zahraničí

Cíle a odůvodnění aktivity

Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity

100 000 osob
Ústecký kraj – Ústí nad Labem – různá místa Ústeckého kraje

Očekávané výsledky/dopady/výstupy
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace

Propagace regionálních výrobků Ústeckého kraje v ČR i v zahraničí
800 000,Dotace ÚK – 800 000,OKRESNÍ AGRÁRNÍ KOMORA MOST
OAK Most je založena dle zákona sb. č. 301/1992 ČNR ze dne 5. 5. 1992.
Popis činnosti:
- sdružuje dobrovolně zemědělce z okresů Most a Teplice a z jiných okresů, kteří k nám přešli
- poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou
činností
- organizuje vzdělávací činnost pro zemědělce a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování
informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů
v zaměstnanosti
- zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti
- dbá, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně
závaznými předpisy
- navazuje a rozvíjí styky s komorami a odbornými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody
- zřizuje a spravuje instituce na podporu podnikání a vzdělanosti
- spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě dohod se statutem komor
- vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se
svým posláním
- ve své působnosti se podílí na přípravě k výkonu povolání a podporuje školicí zařízení způsobilé
k tomuto úkonu
- vede evidenci členů komory
- při OAK Most je zřízeno Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova v Ústeckém kraji,
které zahrnuje zemědělce z celého Ústeckého kraje.
Vzhledem k tomu, že činnost OAK Most má široké spektrum oproti jiným komorám, došlo od roku
2017 k rozšíření činností o tyto živnosti:
1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod

Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje

57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
60. Poradenská a konzultační činnost
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Organizuje další akce, především:
- soutěž o značku Regionální potravina Ústeckého kraje
- soutěž o značku Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče
- Vinařské Litoměřice
- Gastro Food Fest Litoměřice
- Zahrada Čech v Litoměřicích (pouze 1-3 dny)
- Země živitelka – prezentace regionálních potravin spolu s Ústeckým krajem
- prezentace regionálních potravin na různých místech Ústeckého kraje (4x Farmářské
slavnosti v Mostě zaměřené účelově, Krajské dožínky, apod.)
Okresní Agrární komora Most – Dělnická 33, Most – Velebudice 434 01
Ludmila Holadová
ředitelka
602 341 689
oakmo@oakmo.cz, holadovaludmila@seznam.cz
Josef Zeidel – předseda představenstva
Ústecký kraj, Statutární město Most
Na všech akcích:
- Propagační materiály o historických památkách ÚK – Brána do Čech
- Časopis AGRObase o zemědělství
- Časopis ZEMĚDĚLEC
- Časopis POTRAVINÁŘSKÝ OBZOR
- Brožura o zemědělství Ústeckého kraje
- Stolní kalendář
- Časopis INTERPRESS Euroregion Krušnohoří

Prezentace regionálních potravin:
- vítězných
- ostatních
S ochutnávkami regionálních potravin pro návštěvníky i možností prodeje
Vyhodnocení a ocenění soutěže v Severočeském divadle v Ústí nad Labem
Termín bude upřesněn, bude jednáno s ředitelem Severočeského divadla (uspořádat pro
návštěvníky raut ve foyer divadla).
Prezentace regionálních potravin v Sasku – nabídka našich saských přátel – zemědělců (bude
dohodnuto v lednu)
Vydávání průběžných informací o průběhu soutěže na stránkách www.kisuk.cz, na všechny
organizace v ÚK, zemědělcům, potravinářům, zpracovatelům a všechna informační centra v rámci
celé ČR
Rollupy s nápisy
- Rodinné stříbro
- Regionální potravina a Potravinářský výrobek ÚK
- Projekt spolufinancován ÚK
- Brána do Čech
- Statutární město Most
Loga
 Regionální potravina ÚK
 Nejlepší potravinářský výrobek ÚK
 Ústeckého kraje
 Statutární město Most
 OAK Most
 Krajská agrární komora ÚK
Média, kde bude akce prezentována
 TV OK PLUS Žatec
 ÚTV Ústeckého kraje
 články v Denících Bohemia – ve všech okresech
 e-Mostecko

 e-Litoměřicko
 Mostecké listy
 Homér
 Právo
 MF Dnes
 DVD z průběhu slavnostního vyhodnocení pro všechny soutěžící
Tisková konference
Po skončení celého cyklu, vyhodnocení a ocenění vítězů regionálních potravin
Oblečení při předávání ocenění
Hostesky v tylových sukních s bílými tričky
Oblečení při jednotlivých akcích - prezentace
Trička s potisky – RODINNÉ STŘÍBRO, REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚK
Moderátoři
 na jednotlivých akcích v průběhu roku – moderátoři z vlastních řad
 ocenění v Divadle – některý z herců Severočeského divadla anebo Městského divadla
v Mostě, i z vlastních řad

Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

xxxxx

