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Projekt Central Markets podporuje farmářské trhy 

V Ústí nad Labem, dne 24. června 2014 

Ústecký kraj se společně s osmi dalšími partnery ze zemí Evropské unie podílí na realizaci projektu 

„Central Markets - Revitalizace a propagace tradičních trhů ve střední Evropě“. Tento projekt je financovaný 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Central Europe. 

Cílem projektu je revitalizace a propagace v rámci farmářských trhů v Ústeckém kraji pomocí strategických 

dokumentů a propagačních akcí, jejichž úkolem je zvýšit atraktivitu tradičních trhů pro možné zákazníky, 

a tím podpořit prodej čerstvých kvalitních potravin, místní ekonomiku a místní farmáře. 

V rámci projektu byly zpracovány následující dokumenty: SWOT analýza, mapování trhů, manuál pro nové 

organizátory farmářských trhů, databáze organizátorů trhů a farmářů a desatero farmářského trhů 

„Proč byste měli nakupovat na farmářských trzích?“: 

1) Koupíte čerstvé a kvalitní potraviny 

2) Poznáte opravdovou chuť potravin 

3) Koupíte potraviny bez chemie a náhražek 

4) Vyzkoušíte regionální speciality 

5) Nekoupíte stejné dva tvary zeleniny a ovoce 

6) Podpoříte české farmáře a lokální ekonomiku 

7) Potkáte známé a sousedy 

8) Najdete si svého oblíbeného farmáře 

9) Nasajete atmosféru a pomůžete navrátit tradici trhů 

10) Oživuje vybrané prostory českých měst a obcí  Foto: Chomutov, Projektový tým Central Markets 

Dále projektový tým zorganizoval několik setkání s klíčovými hráči, mezi které patří zástupci měst a obcí, 

organizátoři trhů. Další aktivitou byly otevřené dny projektu, které se konaly v Ústí nad Labem, Kadani 

a Jimlíně. V prostorách krajského úřadu uspořádal výstavu fotografií a obrázků na propagaci pilotní akce, 

farmářských trhů a podpoře vzniku Mezinárodního dne trhů. 

V následujících měsících se projektový tým zaměří na vytvoření nadnárodní strategie pro podporu 

revitalizace tradičních farmářských trhů ve střední Evropě, organizaci putovní výstavy fotografií 

z farmářských trhů ve větších městech Ústeckého kraje, setkání s klíčovými hráči a účasti na závěrečné 

konferenci v Bratislavě, která proběhne dne 11. listopadu 2014. 

Bližší informace o projektu naleznete na internetových stránkách http://www.kr-ustecky.cz/rozvoj-

kraje.asp?p1=204504 nebo na facebooku https://www.facebook.com/ (Farmářské trhy v Ústeckém kraji). 
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