Informace 2016
k soutěži

„Regionální potravina Ústeckého kraje“ – VII. ročník

Vážení přátelé, potravináři, zpracovatelé a zemědělci,
vítáme Vás do Nového roku 2016 a přejeme Vám mnoho úspěchů pracovních i osobních,
štěstí a spokojenost a hlavně pevné zdraví.
Chceme Vás informovat o tom, že jsme pro rok 2016 vyhráli výběrové řízení na projekt
realizace soutěže o značku „Regionální potravina Ústeckého kraje“.
Zásady soutěže jsou schválené, takže od 11. ledna 2016 opět můžete podávat přihlášky do
soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje 2016.

Výrobci a zpracovatelé mohou přihlašovat
své produkty do soutěže
od 11.1. do 29.2.2016 !
Zásady soutěže jsou prakticky stejné. Do soutěže je možno přihlásit jakýkoliv počet
výrobků!
Oproti předchozím letům jsou podmínky hodnocení přísnější, proto budeme dbát o to, abyste
měli vše v pořádku. Vaše připomínky budeme konzultovat a snažit se je s kontrolními orgány
řešit.
10 dnů před zasedáním hodnotitelské komise se bude konat konzultační schůzka, složená ze
zástupců MZe, SZIF, SZPI, KVS a KHS.
Důležité termíny a to:
- přijímání přihlášek od 11.1. do 29.2.2016
- kontrola přihlášek vč. obalů do 15.3.2016
- konzultační schůzka MZe, SZIF, SZPI, KVS, KHS a kontrola etiket do 17.3.2016

- výstupy z konzultační schůzky a odeslání doporučení výrobcům do 19.3.2016
- hodnotitelská komise pro RP ÚK je 13.4.2016
- svoz výrobků od výrobců je 12.4.2016 od 9,00 do 15,00 hod.
- svoz výrobků u rychle se kazících výrobků do HK pro RP ÚK je 13.4.2016 do 9,00 hod.
- slavnostní vyhlášení výsledků soutěže RP na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích v 1.
den výstavy 9.9.2016 od 13,00 hod.
- navážení výrobků na výstavku a ochutnávky na Zahradě Čech do pavilonu „H“ je 8.9.2016
Prezentace vítězných regionálních výrobků:
datum

místo

název akce

21.5.2016

Roudnice nad Labem

Farmářské trhy

28.5.2016

Třebívlice

Mezinárodní folklórní festival

4.6.2016

Statek Špičák u Kadaně

Venkovské farmářské trhy

11.6.2016

Louny

Den záchranářů

15.6.2016

Děčín

Farmářské trhy

16.6.2016

Ústí nad Labem

Farmářské trhy

18.6.2016

Vrskmaň

Venkovské farmářské trhy

22.6.2016

Děčín

Farmářské trhy

23.6.2016

Ústí nad Labem

Farmářské trhy

25.6.2016

Most

Jarní farmářská slavnost

9.9.-11.9.
2016

Litoměřice

Výstava Zahrada Čech

17.9.2016

Peruc

Dožínky Ústeckého kraje

1.10.2016

Most

Podzimní farmářská slavnost

8.10.2016

Údlice

Venkovská farmářská slavnost

24.9.-25.9.
2016

Praha

Vinobraní na Pražském hradě

Litoměřice

Gastro food fest, stánek v pavilonu „A“,
výstavka vítězných výrobků, přímý prodej,
farmářské trhy

22.10.-23.10.
2016

Hlavní prezentace regionálních výrobků se budou konat na:
- Výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích od 9.9. do 17.9.2016
- Mezinárodní výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích od 25.8. do 31.8.2016
- Festivalu dobrého jídla a pití Gatro Food Festu v Litoměřicích od 22.10. do 23.10.2016

Vážení přátelé,
vážíme si Vaší práce a předpokládáme úzkou spolupráci s Vámi tak, jako v předchozích
letech.
Věříme, že do soutěží předložíte plno Vašich skvělých výrobků a my na oplátku budeme Vaše
výrobky prezentovat při všech akcích, příležitostech v Ústeckém kraji i mimo něj.
Přejeme všem ať se Vám v roce 2016 daří!!!
V Mostě, dne 7.1.2016
Ludmila Holadová
Monika Plachá
Radka Plachá
Kontakty:
Okresní agrární komora Most
Dělnická 33
434 01 Most
e-mail: oakmo@okamo.cz
www.kisuk.cz
tel.: 602 741 110 – dotazy k soutěži

Přílohy:
- Metodika RP ÚK vč. příloh

