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Workshop „EU politika propagace – nové cíle a výzvy“ 

 

V Praze dne 22. listopadu 2021 

 

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond společně pořádají 

online workshop „EU Politika propagace – současný stav a perspektivy“. 

 

Workshop, na který přijali pozvání zástupci Evropské komise a agentury REA (European Research 

Executive Agency – Výkonná agentura pro výzkum) se uskuteční online formou přes aplikaci 

Teams 

v úterý 30. 11. 2021 od 10:00 do 13:30 hodin. 

 

Zástupce Evropské komise seznámí účastníky s aktuálně probíhající reformou propagační politiky 

a jejím budoucím směřováním, zástupce agentury REA pak bude prezentovat informace 

související s předkládáním propagačních programů.  

Další prezentující budou informovat účastníky o legislativě, praktických tipech k přípravě žádosti 

o program a realizaci propagačního programu v praxi.  

 

Účelem workshopu je seznámit potenciální žadatele s možností využití propagačních opatření  

zaměřených na zemědělské a potravinářské produkty spolufinancovaných Evropskou unií. 

 

Program: 

  10:00 –  10:15   Zahájení workshopu - zástupce MZe, SZIF 

  10:15 –  10:45   Revize EU Politiky propagace – současný stav a perspektivy   

- prezentace zástupce Evropské komise  

  10:45 – 11:15    Příprava návrhu programu a role agentury REA 

                           – prezentace zástupce agentury REA  

  11:15 – 11:30    Dotazy na zástupce EK a agentury REA 

  11:30 – 12:00    Prezentace kompetentních orgánů za ČR – Ministerstvo zemědělství     

  12:00 – 12:30    Prezentace kompetentních orgánů za ČR – SZIF 

  12:30 –  13:00   Přestávka 

  13:00 –  13:20   Prezentace současně probíhajícího propagačního programu  AK ČR 

  13:20 –  13:30   Diskuse, závěr 

Účast na on-line workshopu prosím potvrďte do pátku 26. 11. 2021 do 11:00 na e-mailovou 

adresu:  jitka.borkovcova@mze.cz. Následně Vám bude v pondělí zaslán odkaz na připojení na 

on-line schůzku (workshop). 

 

Kontaktní údaje: propagace.eu@szif.cz 
 

Ing. Michal Barbuš 

vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření,  

cukru a propagace v. r. 
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