
ZÁPIS 

 Jednání pracovní skupiny zemědělství 

 

Místo konání: zasedací místnost OÚ Lidečko 

Termín setkání: 10.2.2016 

Jednání se účastnili zástupci zemědělského sektoru. Předmětem setkání bylo upřesnění 

programových priorit ve strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska 

2014 – 2020 v oblasti zemědělství.  

 

Jednání zahájil předseda MAS Hornolidečska Vojtěch Ryza, který přivítal přítomné a předal 

slovo manažerovi MAS Aleši Lahodovi.  

 

Aleš Lahoda stručně popsal dosavadní verzi strategie a zaměřil se na oblast zemědělství. Zmínil 

především vazby na péči o krajinu a význam zemědělské produkce v území. Na úvod stručně 

shrnul dosavadní výsledky v uplynulém programovacím období a nastínil možnosti podpory 

v následujících letech. Z hlediska samotné strategie je oblast zemědělství řešena v několika 

kapitolách, které dále přesahují do širších vztahů a oblastí. Jedná se o již zmíněný dopad na 

vzhled a péči o krajinu, ale také vazby na podnikatelský sektor a především produkce potravin.  

Z řad přítomných zemědělců byl doplněn také aspekt spolupráce s veřejnou správou, která je 

důležitým partnerem zemědělců ať už jako vlastníků či nájemníků půdy či v oblasti podpory a 

rozvoje podnikání v obci.  

Následovala diskuse na téma adsorpční kapacity území a potřeb zemědělských podnikatelů 

v území, kde byly specifikovány konkrétní projektové záměry a možné oblasti podpory pro 

zemědělské podnikání. Z hlediska potřebnosti a potenciálu byly vybrány následující oblasti: 

 

 Podpora investic do modernizace a rozvoje podniků s cílem snížit náklady a zvýšit 

efektivitu vykonávaných činností 

 Podpora investic do zařízení a objektů na ustájení zvířat ke zvýšení wellfare chovaných 

zvířat 

 Podpora investic modernizace strojního vybavení . především možnost pořízení 

mobilních zemědělských strojů. 

 Podpora investic na zpracování zemědělských produktů a uvádění na trh 

 Podpora investic do objektů pro skladování (krmiva, píce, apod.) 

Na závěr vystoupil pan Aleš Lahoda, který uvedl, že zmíněné návrhy budou zapracovány do 

strategického dokumentu. Poté poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 



 

 

 


