
Zápis z akce - MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ 
V AGRÁRNÍM SEKTORU“ 

 
Akce je zaměřena především na mladé začínající zemědělské podnikatele, kteří budou mít 
možnost získat inspiraci pro své podnikatelské aktivity a vyměnit si zkušenosti se zástupci 
úspěšných podnikatelů a žadatelů z Programu rozvoje venkova 2014–2020 („PRV“). 
 

 
 
Místo konání: Penzion u Sebastiána, Hodousice 32, 340 22 Nýrsko 
 
Termín konání: 28. března 2018 
 
S úvodním slovem vystoupila Ing. Menclová a přednesla v krátkosti informace o aktivitách 
Celostátní sítě pro venkov („CSV“). Po ní vystoupil se svým příspěvkem pan Hrabě, který 
představil projekty realizované z PRV. Čerpal dotace určené pro zahájení činnosti mladého 
zemědělce a v oblasti zaměřené na agroturistiku (v rámci této dotace realizovat Penzionu 
u Sebastiána).  
Po pauze na oběd byla realizována komentovaná prohlídka rodinné zemědělské farmy, jejíž 
součástí Penzion u Sebastiána je. Konkrétně byly představeny projekty Zahájení činnosti 
SHR Radomil Hrabě (07/001/13200/232/000182) a projekt na podporu agroturistiky 
s názvem „Budova penzionu U Sebastiana“ (17/004/0642a/232/000280).  
 
Poté vystoupili se svými příspěvky další 2 přednášející. Zkušenosti s projekty na pořízení 
zemědělské techniky nám představil Jiří Petr, soukromý zemědělec (farma Paseky) 
a akreditovaný poradce MZe. Představil projekty PRV - úspěšně i neúspěšně dokončené 
(úspěšný – nákup nastýlacího vozu, neúspěšný - napájecí automat pro telata). 
U neúspěšného projektu komentoval důvody, proč k tomuto stavu došlo.  



Posledním vystupujícím byl František Němec – jednatel Farmy rodiny Němcovy. V rámci 

svého vystoupení představil projekty úspěšně zrealizované i projekty, u kterých se realizace 

dokončuje nebo byla administrace ukončena. Hovořil například o projektu 

16/003/0411a/563/002445 - Modernizace farmy I (dvourotorový shrnovač, čelní diskový žací 

stroj s kondicionérem, boční diskový 

žací stroj s kondicionérem) nebo se 

podělil o zkušenosti s projektem 

17/005/0411a/563/003763 -  

Modernizace farmy IV (obraceč píce), 

kde však byla v únoru 2018 ukončena 

administrace. Dotazy od zúčastněných 

pak směřovali především na oblast 

ekonomiky jeho podniku a dále na 

zkušenosti s PR propagací podniku 

(lektor patří k jedněm z nejúspěšnějších 

prodejců zemědělských produktů konečným spotřebitelům v ČR). 

 
 
 

 
 


