
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:  Střední odborná škola, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk 

Termín konání: 25. října 2018  

 

Úvodního slova a zahájení semináře se ujala Ing. Karolína Menclová, ředitelka 

Českomoravského svazu 

zemědělských podnikatelů. 

V průběhu vystoupení byly 

předány informace o aktivitách 

Celostátní sítě pro venkov 

(„CSV“). Stručně byly 

představeny dotační možnosti  

7. kola Programu rozvoje 

venkova 2014‒2020 a bylo 

stručně pohovořeno 

o potenciálních možnostech 

příštího kola (jarní kolo PRV). 

Účastnici byli upozorněni na příslušné webové stránky, kde je možno získat nejaktuálnější 

informace k PRV.   

 

Poté se slova ujal Ing. F. Winter (jednatel společnosti) a představil farmu Marwin v.o.s. 

Účastníci měli možnost shlédnout video s ukázkou 

z provozu jatek. Tento objekt, kde se poráží zvířata 

a zpracovává maso, byl podpořen z  Programu 

rozvoje venkova 2007‒2013 a také z Programu 

rozvoje venkova 2014‒2020 (v rámci projektu byl 

rozšířen provoz jatek). Lektor informoval 

o zkušenostech s diverzifikací podniku (přímý 

prodej vlastních výrobků) a zároveň se podělil i o 

osobní zážitky s mezigenerační výměnou 

zkušeností v rámci zemědělského podniku.  

 

Poté následovala přednáška Ing. M. J. Buchty, 

předsedy představenstva ZEAS Březná a.s. 

o projektu PRV, který jeho společnost realizovala 

„Modernizace farmy Březná – II. etapa“. Kromě 

komplexního shrnutí výsledků projektu, se přítomní 

dozvěděli více i o ekonomické stránce věci – tzn. 

jak o možnostech financování projektů, tak zároveň 

i o možnostech kofinancování  projektů z jiných 

finančních zdrojů (PGRLF, komerční půjčky apod.). 

  

   



  

Po přestávce na občerstvení byl zajištěn přesun na farmu - podnik ZEAS Březná a.s., kde 

byla zabezpečena exkurze po úspěšně realizovaných projektech. Zároveň byli účastníci 

informováni i o projektech, které byly úspěšně připraveny, ale nemohly být realizovány 

z ekonomických důvodů (bioplynová stanice, rekonstrukce části teletníku apod.).  

 

 

 


