Místní akční skupina Brána Vysočiny srdečně zve na seminář s exkurzí

Zpracování masa na farmě
Termín: 23.11.2022
Čas konání semináře: 8:30 - 17:00
Místo: Statek Netěchovice
Adresa: Netěchovice 14, 375 01
Seminář je věnován zpracování masa a odbytu masa z farmy. Účastníkům akce se dostane
stručného přehled legislativy, informací o budování zpracovatelských prostor, komunikaci se
státními úřady a plnění legislativních povinností. Budou také diskutovat o správném značení
výrobků a sdílet zkušenosti s odbytem.
Součástí programu je případová studie o jednotlivých krocích budování zpracovatelského
provozu, diskuze o bodech, na které se zapomíná a jsou důležité, tipy a triky z praxe. Akce
bude zakončena exkurzí do prostor zpracovatelského provozu (bourárna, zrání masa,
prodejna).
Statek Netěchovice je rodinná farma, zabývající se rostlinnou i živočišnou produkcí.
Vybudovali vlastní bourárnu, odbytují vyzrálé hovězí a čerstvé telecí maso z vlastního chovu
v prodejně přímo na statku.
Akce je určena pro zemědělce, výrobce potravin, popř. jiné osoby, pracující pro hospodářské
subjekty kategorie MSP (malé a střední podniky).
Na akci se registrujte zde
Organizační pokyny:
• občerstvení pro účastníky bude zajištěno
• registrace jsou závazné
• registraci lze stornovat pouze písemně, a to nejpozději 4 pracovní dny před konáním
semináře
• na akci je možné vyslat náhradníka, splňujícího definici účastníka
Přednášející: Ing. Milan Kouřil, bližší informace kouril@masbranavysociny.cz
Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
a Ministerstvu zemědělství pro účely administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje
venkova na období 2014–2020.

Semináře jsou realizovány s podporou Programu rozvoje venkova 2014–2020, Operace 1.1.1
Vzdělávací akce.

Místní akční skupina Brána Vysočiny srdečně zve na seminář s exkurzí

Zpracování masa na farmě
Termín: 25.11.2022
Čas konání semináře: 8:30 - 17:00
Místo: Biofarma Sasov
Adresa: Sasov 2, 586 01
Seminář je věnován zpracování masa a odbytu masa z farmy. Účastníkům akce se dostane
stručného přehled legislativy, informací o budování zpracovatelských prostor, komunikaci se
státními úřady a plnění legislativních povinností. Budou také diskutovat o správném značení
výrobků a sdílet zkušenosti s odbytem.
Součástí programu je případová studie o jednotlivých krocích budování zpracovatelského
provozu, diskuze o bodech, na které se zapomíná a jsou důležité, tipy a triky z praxe. Akce
bude zakončena exkurzí do prostor zpracovatelského provozu (jatky, bourárna).
Biofarma Sasov se zabývá hlavně chovem přeštických černostrakatých prasat a pastevně
skotem masných plemen. V roce 2010 otevřeli vlastní bio jatka přímo na farmě, od roku 2013
mají i vlastní faremní výrobu masných výrobků a uzenin bez chemie. V areálu farmy je také
obchod, kde lze produkty zakoupit.
Akce je určena pro zemědělce, výrobce potravin, popř. jiné osoby, pracující pro hospodářské
subjekty kategorie MSP (malé a střední podniky).
Na akci se registrujte zde
Organizační pokyny:
• občerstvení pro účastníky bude zajištěno
• registrace jsou závazné
• registraci lze stornovat pouze písemně, a to nejpozději 4 pracovní dny před konáním
semináře
• na akci je možné vyslat náhradníka, splňujícího definici účastníka
Přednášející: Ing. Milan Kouřil, bližší informace kouril@masbranavysociny.cz
Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
a Ministerstvu zemědělství pro účely administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje
venkova na období 2014–2020.

Semináře jsou realizovány s podporou Programu rozvoje venkova 2014–2020, Operace 1.1.1
Vzdělávací akce.

Místní akční skupina Brána Vysočiny srdečně zve na semináře s exkurzí

Zpracování masa na farmě
Termín: 2.12.2022
Čas konání semináře: 8:30 - 17:00
Místo semináře: Penzion Trnavský grunt, Městečko Trnávka 238, 569 41
Adresa exkurze: Rodinná farma Bílkovi s.r.o., Na Písku 107, 569 42 Chornice
Seminář je věnován zpracování masa na farmě. Účastníkům akce se dostane stručného
přehled legislativy, informací o budování zpracovatelských prostor, komunikaci se státními
úřady a plnění legislativních povinností. Budou také diskutovat o správném značení výrobků
a sdílet zkušenosti s odbytem.
Součástí programu je případová studie u jednotlivých krocích budování zpracovatelského
provozu, diskuze o bodech, na které se zapomíná a jsou důležité, tipy a triky z praxe. Akce
bude zakončena exkurzí do prostor zpracovatelského provozu (jatky, bourárna).
Farma se zaměřuje na výkrm býků. V roce 2019 uvedli do provozu malou faremní porážku s
bourárnou. Poráží nejen vlastní býky, ale i hovězí od drobných zemědělců z okolí. Prodej je
určen koncovým zákazníkům, provádí se přímo na farmě.
Seminář je určen pro zemědělce, výrobce potravin, popř. jiné osoby, pracující pro
hospodářské subjekty kategorie MSP (malé a střední podniky).
Na akci se registrujte zde
Organizační pokyny:
• kapacita semináře je omezena, občerstvení pro účastníky bude zajištěno
• registrace jsou závazné, účast lze je stornovat pouze písemně, a to nejpozději 4
pracovní dny před konáním semináře
• na akci je možné vyslat náhradníka, splňujícího definici účastníka
Přednášející: Ing. Milan Kouřil, bližší informace kouril@masbranavysociny.cz
Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
a Ministerstvu zemědělství pro účely administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje
venkova na období 2014–2020.

Semináře jsou realizovány s podporou Programu rozvoje venkova 2014–2020, Operace 1.1.1
Vzdělávací akce.

