Název aktivity – rok 2020

REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE A POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK
ÚSTECKÉHO KRAJE

Datum konání akce

V Ústeckém kraji průběžně dle termináře ochutnávek a vyhodnocení

Krátký popis aktivity

Propagace regionálních výrobků a výrobců Ústeckého kraje, kteří zvítězí v soutěžích „Regionální
potravina“ a „Potravinářský výrobek“ Ústeckého kraje. Soutěže hodnotí nezávislá hodnotitelská
komise jmenovaná hejtmanem ÚK a ministrem zemědělství. Propagace regionálních potravin bude
probíhat na cca 22 akcích, na různých místech Ústeckého kraje, dle harmonogramu (farmářské
trhy, slavnosti, jarmarky, výstavy atd.).
Cílem je podpořit regionální výrobce a jejich potraviny k dalšímu rozšíření okruhu jejich prodeje,
motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u
výrobců. Chceme prezentovat vítězné regionální potraviny z Ústeckého kraje a propagovat Ústecký
kraj. Toto prestižní ocenění je garancí původu surovin, kvality a poctivé výroby.

Cíle a odůvodnění aktivity

Typ aktivity

Kulturní, společenská, odborná

Rozsah aktivit

Mezinárodní

Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků aktivity
(nepovinné)
Místo realizace aktivity
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace

zemědělci, potravináři, zpracovatelé, rodiče s dětmi, návštěvníci z celé ČR i zahraničí
100 000 osob
Ústecký kraj – různá místa Ústeckého kraje
750 tis. Kč
Dotace ÚK – 750 tis. Kč
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 i z jiných okresů
- pořádá semináře a workshopy
- poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou

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

činností
- organizuje vzdělávací činnost pro zemědělce a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování
informačního servisu, profesního vzdělávání
- zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti
- dbá, aby členové komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně
závaznými předpisy
- spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě dohod se statutem komor
- při OAK Most je zřízeno Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova v Ústeckém kraji,
které zahrnuje zemědělce z celého Ústeckého kraje
OAK Most organizuje:
- soutěž o značku Regionální potravina Ústeckého kraje
- soutěž o značku Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče
OAK Most se zúčastňuje těchto akcí, kde prezentuje regionální výrobce a výrobky:
- Země živitelka, Zahrada Čech, Gastro Food Fest, Krajské dožínky ÚK, Manažerské fórum pro ÚK,
farmářské trhy, jarmarky, slavnosti, výstavy atd.).
- Prezentace regionálních potravin v Sasku
Dělnická 33, 434 01 Most - Velebudice
Ing. Jan Veleba
ředitel
602 741 110
regionalnipotravinauk@centrum.cz
Ing. Lenka Vošahlíková, předsedkyně představenstva
Ústecký kraj, Statutární město Most, Agrární komora ČR
Rozhlas – Rádio Blaník
BUS TV – vysílání v síti obrazovek pro cestující ve veřejné hromadné dopravě
Katalogy v nákladu 5.000 ks, letáky v nákladu 27.000 ks
Časopis AGRObase o zemědělství
Rollupy, bannery

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 – REGIONÁLNÍ POTRAVINA ÚK

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

-

