MAS Hrubý Jeseník, z.s.
Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál

Podporujeme rozvoj Jeseníků na Bruntálsku

Zápis z pracovní skupiny – zemědělci
Dne: 1. 4. 2015, Bruntál
Přítomni dle prezenční listiny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Úvod
Pavel Kolář seznamuje účastníky s tématem schůzky, kterým je seznámení s možnostmi
nového programovacího období pro zemědělské subjekty z PRV a zejména spolupráce s MAS
a dalšími subjekty v území.
2) Témata spolupráce v PRV 2014-2020
- Spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při organizování společných pracovních
procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro rozvoj služeb cestovního ruchu
- Spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů a propagačních činností
- Spolupráce mezi subjekty v dodavatelském řetězci v rámci udržitelného zajišťování biomasy
pro použití v procesech výroby potravin a energie a průmyslových procesech
- Spolupráce iniciativy Evropského inovačního partnerství v oblasti „Produktivita a udržitelnost
zemědělství“ a jeho cílem je podpořit zakládání a fungování operačních skupin, podpora na
přímé investiční výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu
působícího v odvětví zemědělství a potravinářství.
Základními tématy k naplňování EIP jsou:
 Zvýšení zemědělské produktivity, hospodářské životaschopnosti,
 Inovace na podporu biohospodářství
 Biologická rozmanitost, ekosystémové služby, funkčnost půdy a udržitelné
hospodaření s vodou
 Inovativní výrobky a služby pro dodavatelský řetězec
 Otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů pro prvovýrobce
 Kvalita a bezpečnost potravin a zdravý životní styl
 Omezení posklizňových ztrát a plýtvání potravinami
Operační skupiny se zformují kolem konkrétního inovačního projektu, který bude naplňovat
některý z cílů EIP a který byl navržen k řešení z podnětu jednoho z aktérů. Z výše uvedených
témat budou vyhlášena pouze ta témata, která z výsledku šetření u potenciálních příjemců
dotace vyplynou jako ta nejvhodnější. Účelem fungování operační skupiny je na základě
principu rozhodování „zdola“ propojit partnery z oblasti vědy, výzkumu a zemědělství,
potravinářství, odborných nevládních organizací, poradců a dalších aktérů rozvoje venkova, a
napomoci přenosu poznatků vědy, výzkumu a inovací do praxe. Velikost a složení operační
skupiny se může lišit v závislosti na typu projektu, který řeší.
Na území MAS Hrubý Jeseník je potřebné rozvíjení místního trhu. Musí se hledat cesta k této
spolupráci. Kancelář MAS by chtěla znát názory přítomných na tuto problematiku, bylo by vhodné,
aby z tohoto setkání vzešly názory, které by MAS mohla tlumočit na větším setkání se zemědělci.
Pan Antl: Mohla by být spolupráce, že by se pořídil jeden senážní vůz a ten bychom si půjčovali se
sousedem?

Pan Kolář: Musí být nějaká přidaná hodnota této spolupráce. Zde by muselo být např. zvýšení
efektivity práce či efektivnější využití zdrojů.
Pan Palupčík to chápe tak, že bude chovat krávy, ty produkují mléko a z nich se bude vyrábět sýr,
který se bude prodávat. Je potřeba vybudovat minimlékárnu, neprodávat mléko pryč. Přidaná
hodnota je v konečném produktu, zaměstnanosti a lokální spotřebě produktu.
Pan Langr: Kdo jsou příjemci?
Pan Kolář: Příjemci mohou být podnikatelé, zemědělci, obce jako partneři nejsou vyloučeny, je možné
dodávat potraviny do nemocnic, škol. Smyslem není vytvářet velké podniky, nýbrž podporovat
mikropodniky.
Pan Kolomý: Důležité je zpracování v regionu, narazili jsme na kapacity. Nedostatek špičkové, stabilní
suroviny (med), franšízové farmy – dodávaly by suroviny.
Pan Kolář: Studie na projekt by byla zaplacena v rámci způsobilých výdajů. Je nutné rozvíjet
myšlenku. Hovoříme o možnostech v předstihu, nalezněme partnery.
Pan Langr: Jak se pak dělí dotace mezi dva subjekty?
Kolář: Smlouvou o spolupráci, spoluvlastnictvím - bude řešeno na smluvním základě partnerů.
Pan Palupčík: Zpracování mléka – rodinná farma. Nutná je také péče o krajinu – aleje, remízky,
ovocné stromy apod.
Pan Treimer: Sýrárna. Otevření prodejny s místními produkty.
Pan Treimer: Mohou být farmářské trhy, v Bruntále se nějaké pořádají, co a kdo zde nabízí?
Paní Metelková: Farmářské trhy se zde pořádají, ale produkty nejsou místní z regionu. Bylo by dobré
vytvořit místní prodejní síť.
Pan Palupčík: Velké obchodní řetězce jsou levné, ale ne kvalitní. Jsou šílené podmínky v řetězcích pro
malé producenty. Velcí spolupracují s velkými. Dost manipulují se zákazníky.
Paní Metelková: součástí projektu by mohlo být uskupení malých producentů.
Pan Kolář se domnívá, že je možné nabízet místní produkty do místních restaurací, jídelen.
Pan Kolomý souhlasí s p. Metelkovou, že je nutné se sdružit. Odběratelé potřebují velkou produkci,
malý producent toho není schopen sám dosáhnout. Ne každý může dělat vlastní marketing.
Pan Kolář dále uvádí, že je hojně rozšířený názor, že zemědělci žijí jen z dotací bez zájmu o nové
aktivity. Vyzývá, aby byl tento názor potlačen právě novými formami spolupráce mezi zemědělci a
jinými partnery.
Pan Palupčík uvádí, že velcí zemědělci nepotřebují přidanou hodnotu. Nevyrábějí potraviny pro sebe.
Malých zemědělců dost ubylo. Špatná legislativa a podmínky pro malé zemědělce, zdá se mu, že je už
na některé věci pozdě – např. prodej ze dvora.
Pan Kolomý: V zahraničí také malí ubývají, ale zůstávají ti, co něco dodávají nebo kde je
mnohogenerační tradice.
Pan Kolář se ptá, jaké jsou podmínky pro mladé zemědělce?
Sedláček: Vždy se nějaké možnosti najdou, je to práce dobrá a pěkná.
Jak je to s lesnictvím? Diskuze se stáčí k možnosti zalesňování zemědělské půdy, výsadby rychle
rostoucích stromů pro energetiku.
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Sedláček: Nesouhlasím se zalesněním. Kde budeme hospodařit?
Pan Kolář uvádí příklad spolupráce jako partnerství lesáka se zemědělstvím, půjčování strojů.
Zalesňování zemědělské půdy (hlavně orné) je nežádoucí.
Pan Traimer: zemědělská půda se znehodnocuje rychle rostoucími topoly.
Pan Palupčík uvádí, že sice v Německu některé farmy zanikají, protože to není lehká práce, mladí od
toho utíkají. Je tam jiná legislativa. Bude to fungovat po staletí, má to tradici.
Paní Metelková: Obec může např. do krátkých dodavatelských řetězců, může poskytnout prostory. Je
vhodné zaměřit se na inovační projekty – EIP, je možná spolupráce s univerzitami, špičkové inovativní
projekty.
Pan Palupčík se domnívá, že by do jisté míry, pomohla pomoc EU pro malé zemědělce, ČR a SR to
nemají. Okolní ano. Je podpora jen velkých podniků. Stát by měl vytvářet podmínky.
Sedláček: Je to dáno, běží to.
Pan Antl: Už se krátí dotace pro velké zemědělce.
Pan Kolář: Můžeme říci, že spolupráce je potřeba, je nutné to šířit. Bylo by vhodné, kdyby každý
sepsal náměty na projekty spolupráce v oblasti zemědělství. Musí se to rozšířit i mezi ostatní
zemědělce, aby i oni přemýšleli nad spolupráci. Navrhuje termín do 10 dnů. Dále se ptá zda-li, by si
dokázali představit větší setkání třeba 40 zemědělců, kde by MAS prezentovala PRV.
Pan Antl: Výroba sýrů, udělejte obchod (MAS), kde se to bude prodávat.
Paní Metelková vyzývá přítomné, aby vymysleli hlavní nosná témata. Je žádoucí ukázat dobré
podněty, hledat inspiraci.
Pan Palupčík: Oslovit mladé, přiblížit jim zemědělství. Musí v něm vidět perspektivu.
Metelková: to je výborný nápad, máme také plán něco podobného dělat s Celostátní sítí pro venkov.
Kolář: V srpnu plánujeme s Celostátní sítí pro venkov uskutečnit v rámci nějaké konané akce
propagaci zemědělských aktivit, produktů. Na tradiční bruntálské akci Rozloučení s létem.
Metelková: Mohla by zde být propagace zemědělství –zemědělská technika, zvířata apod.
Pan Palupčík: Dělali jsme v obci dožínky, mělo to velký ohlas. Masné produkty, představení historické
zemědělské techniky, lidé se začnou víc zajímat. Domácí potraviny. Chov domácích zvířat. Budou
schopni se tím živit. Pomůže to nezaměstnanosti.
Pan Kolář k závěru představuje individuální projekty a možnosti z PRV. Uvádí, že mnohé budou moci
čerpat zemědělci i přes MAS.
3) Úkoly
- MAS připraví setkání se zemědělci k prezentaci PRV, vč. námětů na společné projekty
- Účastníci pracovní skupiny zašlou na MAS své náměty projektů spolupráce – určeno i pro
prezentaci na širším setkání se zemědělci – do ………….
- MAS zváží vlastní projekt, zaměřený na propojení zemědělců – prodej výrobků na území MAS
4) Nastíněná témata v rámci partnerství
- pořízení zemědělské techniky a systém provozování partnery – zvýšení účinnosti výrobních
faktorů
- chov krav, produkce mléka, výroba sýra, který se zde bude prodávat (vybudovat
minimlékárnu, neprodávat mléko pryč), prodej ze dvora - přidaná hodnota je v konečném
produktu, zaměstnanosti a lokální spotřebě produktu.
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-

-

krátké dodavatelské řetězce - dodávat potraviny do nemocnic, škol, místních restaurací,
jídelen, otevření prodejny s místními produkty, farmářské trhy - vytvoření místní prodejní
sítě, logistika
včelařství - franšízové farmy – dodávka surovin pro další zpracování
uskupení malých producentů a služby pro ně – klastr, … - marketing, účetnictví apod.
propagace zemědělství a produkce potravin popř. dalších zemědělských výrobků – cíleně na
mladé lidi a stávající zemědělce, kteří nic neprodukují
inovativní projekty – technologie, výzkumné projekty a studie, přenos výzkumu do praxe
akce – propagace zemědělství v regionu na konaných akcích (dožínky) – zapojení obcí i
zemědělců, regionální produkty, ale domácí chov zvířat, domácí potraviny apod.
péče o krajinu – aleje, cesty, remízky, vodní plochy, ovocné stromy apod.

Zapsal: Mgr. Zdeněk Macrineaunu
Ověřil: Bc. Metelková

Stránka 4 z 4

