Místní akční skupina Labské skály
05. 06. 2014 - Jednání pracovní skupiny Péče o krajinu, zemědělství doplněné o farmáře z území
MAS Labské skály na farmě Natural Agro ve Slavošově

Zápis:
z veřejného jednání pracovní skupiny Péče o krajinu a zemědělců z území MAS Labské skály
k vyhodnocení PRV OSA IV. Leader a k tvorbě SCLLD 2014+
Setkání zemědělců červen 2014
Veřejné setkání pracovní skupiny MAS Péče o krajinu a zemědělců z území MAS bylo
zorganizováno MAS
Labské
skály
za účelem
prezentace výsledků podpory zemědělských
subjektů z OSA IV. Leader (2009-2013) – představení úspěšných projektů podpořených MAS, předání
informací o přípravě Strategie SCLLD, diskuze na téma – „ Co potřebují zemědělci z území Labských
skal k rozvoji své činnosti a jak si můžeme vzájemně pomoci“.
Byly osloveny všechny subjekty, které na území MAS Labské skály působí. Oslovení proběhlo pomocí
e-mailových kontaktů, ti, na které nebylo e-mailové spojení k dispozici byli obeslání poštou. Pozvánka
byla zveřejněna na stránkách MAS a rozeslána na členské obce se žádostí o předání zemědělským
subjektům v území obcí.
Jednání
se zúčastnilo
12 zástupců
subjektů (dalších 5 se omluvilo
se žádostí
o zaslání
informací). Mimo to se zúčastnil p. Dračka (meziobecní spolupráce), Ing. Loudát – předseda Okresní
agrární komory.
Průběh jednání:
Jednání zahájila Jiřina Bischoffiová – manažerka MAS Labské skály. Následovala prezentace o činnosti
a zaměření MAS, o realizaci Strategického plánu Leader 2009-2013, o úspěšně zrealizovaných
projektech, o objemu dotací, kterými byly podpořeny zemědělské subjekty v minulém období. Byl
také prezentován způsob administrace výzev, způsob výběru žadatelů a další. Součástí prezentace
bylo také předání dosud známých informací k připravovanému období 2014 – 2020, především stav
rozpracovanosti strategie SCLLD MAS Labské skály, dále předpokládaný rozsah podpor z PRV a výzva
ke spolupráci.
Diskuze:
V následné diskuzi, která byla velmi podnětná, se účastníci vyjadřovali k různým problémům, které je
omezují ve své činnosti:
•
•
•
•
•

složitá legislativa „prodejů ze dvora“,
nesmyslná a omezující nařízení,
problémy při účasti na farmářských trzích, kdy se na farmářských trzích prezentují a prodávají
překupníci zboží nakoupeného ve velkoobchodu, vydávajících se za „farmáře“,
nerovný přístup firmy pořádající farmářské trhy v rámci Ústeckého kraje k prodávajícím,
vybírání poplatků,
problémy při získávání pozemků k rozšíření hospodářství.
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K těmto problémům, které byly diskutovány, se vyjádřil p. Dračka, který zahrne i tyto
připomínky do výstupů šetření v rámci projektu nezobecní spolupráce. Také se vyjádřil Ing. Laudát
a přislíbil při jednání s hejtmanem kraje zejména problém s realizací farmářských trhů přednést.
Taktéž budou zapracovány do analýz řešených ve strategii SCLLD.
Dále byly zodpovězeny dotazy směřované na manažerku MAS k průběhu administrace výzev,
k rozsahu poradenství apod. Byla také diskutována další spolupráce, realizace společných projektů
v rámci rozvoje cestovního ruchu, zážitkové turistiky apod.
Účastníci byli vyzváni, aby zaslali své náměty a záměry do zásobníku projektů a byly požádáni
o spolupráci – připomínkování zpracovávané strategie SCLLD.
Na závěr p. Pisingerová (majitelka farmy) ukázala účastníkům výstupy realizovaných projektů
z OSA IV Leadem, které byly MAS podpořeny.
Celé setkání bylo hodnoceno účastníky kladně a dohodli se společně na další spolupráci.

Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové / www.maslabskeskaly.cz / IČO: 2701 0066 / č. účtu 242595254/0300
Jiřina Bischoffiová - manažerka MAS pro SPL
e-mail: jirina.bischoffiova@seznam.cz
tel: 722 944 947

Bc. Petra Morvai - asistentka kanceláře MAS
e- mail : pmorvai@gmail.com
tel: 603 822 223

