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Komise zveřejnila výzvu k předkládání propagačních 
programů pro zemědělské produkty 
 

Praha 21. ledna 2022 - Evropská komise dnes vyhlásila výzvy k předkládání návrhů propagačních 

pro zemědělské produkty pro rok 2022. Podobně jako v roce 2021 je i tento rok kladen zvláštní 

důraz na propagaci produktů a metod, které příměji podporují cíle Evropské zelené dohody. To 

zahrnuje podporu ekologických produktů, ovoce a zeleniny a udržitelného zemědělství. 

 

Na propagační opatření jak na vnitřním trhu EU, tak ve třetích zemích je pro tento rok určeno 

celkem 185,9 milionů EUR. 

 

Kampaně by také měly zdůrazňovat vysoké standardy bezpečnosti a kvality, jakož i rozmanitost 

a tradiční aspekty zemědělsko-potravinářských produktů EU, včetně systémů jakosti EU. 

 

O programy může žádat široká škála subjektů, jako jsou obchodní organizace, organizace 

producentů a zemědělsko-potravinářské skupiny odpovědné za propagační činnosti. Programy 

budou posuzovány zejména s ohledem na udržitelnost výrobních a spotřebních kritérií, v souladu 

s cíli SZP v oblasti klimatu, životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i se 

strategií Farm to Fork. 

 

Návrhy by měly být předloženy do 21. dubna 2022 17:00 SEČ (Brusel) prostřednictvím 

specializovaného portálu Search Funding & Tenders (europa.eu) 

Komise návrhy posoudí a na podzim oznámí úspěšné žadatele. 

 

V souvislosti se zveřejněním výzev bude ve dnech 1. a 2. února 2022 agentura REA, která je 

zodpovědná za propagační opatření, pořádat informační den o těchto výzvách Online Info day 

on the 2022 AGRI Promotion Calls for proposals - Home (b2match.io). 

 

Více informací k propagačním opatřením je uvedeno zde: https://www.szif.cz/cs/eu-propagace-

zemedelskych-produktu. Text výzev a příručky pro předložení programů naleznete v sekci 

Ke stažení – Legislativa. 

 

Veškeré informace jsou též dostupné na webových stránkách agentury REA Promotion of 

agricultural products (europa.eu). 

 

Kontaktní údaje: propagace.eu@szif.cz 

Ing. Michal Barbuš 

vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace 
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