
                                                       

   

   
 

 

              

P o z v á n k a 
Celostátní síť pro venkov v Olomouckém kraji   

 si Vás - v rámci plánovaných aktivit - dovoluje pozvat 
 

na workshop pro drobné producenty zemědělské výroby a řemesel na téma 

 
Možnosti získávání dotací z PRV pro drobné producenty zemědělské výroby a řemesel, 

představení regionální značky a prezentace úspěšných projektů v Olomouckém kraji 

 
 
Místo konání akce:  provozovna „To pravé z HANÉ i odjinud“ ul.Úzká, Olomouc 

 
Termín konání akce: sobota 28. 3. 2015 od 10:00  
 
Prezence od 9:30 hodin 

 
Program: 
10.00 – 11.30  Přivítání přítomných  
                           Julie Zendulková, koordinátorka značení „Haná regionální produkt®“                           

Ing. Mgr. Ivica Rusko, koordinátorka CSV pro Olomoucký kraj   
                           
Představení aktivit Celostátní sítě pro venkov (CSV) v Olomouckém kraji  
Ing. Mgr. Ivica Rusko 
 
Zhodnocení aktivit CSV v roce 2014 a plán pro rok 2015 – podání informací 
k připraveným akcím, diskuse s partnery o akcích pro příští krajský plán              
Ing. Mgr. Ivica Rusko  
 
Prezentace úspěšných žadatelů z řad drobných producentů zemědělské              
výroby a řemesel, kteří realizovali projekt z PRV 2007 – 20013  
Výstava fotografií a popis realizovaného projektu 
                            
Podpora rozvoje venkova v novém programovacím období 2014-2020 
Ing. Mgr. Ivica Rusko 
 
„Haná - regionální produkt®“ – značka, která pomáhá prezentovat výrobce 
tradičních produktů Olomouckého kraje 
Julie Zendulková 
 

 
 
 



                                                       

   

 
 

 
Doprovodná vystoupení: předvádění řemesel a příklady dobré praxe 

Miluše Hlavinková, Litovel - Haná regionální produkt – výroba keramiky na 
hrnčířském kruhu a drátování 
 
Milena Šálková, Olomouc - Haná regionální produkt – ruční plstění výrobků 
 

Svatava Bukvová, Náklo – Mezice – Pekárna Svatavy Papicové  
– Haná regionální produkt 

Zdravé pečení – přednáška o pečení zákusků dle tradičních receptur 
 

 
Diskuse k předneseným tématům, k připravené výstavce a k jednotlivým vystoupením 
v rámci doprovodného programu budou probíhat po celou dobu trvání akce. 
 
Předpokládaný termín ukončení akce v 15:00. 

 
 
 
Kontaktní osoba pro případné dotazy:  Ing. Mgr. Ivica Rusko 
tel.: 730526791; e-mail: ivica.rusko@szif.cz  
Občerstvení a ochutnávka regionálních produktů je zajištěno. 
 
 
 
 
 
 
Za organizátory srdečně zvou 
 
 
 
Ing. Ivica Rusko, koordinátorka CSV Olomoucký kraj 
Julie Zendulková, koordinátorka značení „Haná regionální produkt®“ 
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