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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Státní zemědělský intervenční fond na výstavě FLORA 

OLOMOUC 
 

Praha 14. dubna 2016 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se ve dnech                

21. - 24. dubna 2016 zúčastní na olomouckém výstavišti jarní etapy výstavy Flora 

Olomouc. Stánek SZIF nabídne nejen informace o dotačních titulech, ale také 

ochutnávku výrobků oceněných značkou Klasa nebo Regionální potravina. 

 

 

Ústřední expozice výstavy ponese název Karel IV. – Otec vlasti a návštěvníkům připomene 

pomocí symboliky velkého množství barev, tvarů a vůní sedmisté výročí narození tohoto 

významného státníka a panovníka z rodu Lucemburků, který přetvořil české země v kvetoucí 

zahradu Evropy vrcholného středověku. Stejné téma jako hlavní expozice bude mít i floristická 

soutěž konaná a vyhlašovaná tradičně právě během jarní Flory. Součástí výstavy je i veletrh 

drobné zahradní mechanizace a zahradnické trhy.  

 

Expozici SZIF najdete v pavilonu A na galerii. Po celou dobu konání výstavy zde bude k dispozici 

informační pult SZIF, kde mohou zájemci z řad odborné i laické veřejnosti získat informace o 

činnosti SZIF a dotačních titulech. Návštěvníci zde mohou se zaměstnanci SZIF konzultovat 

aktuální strukturu podpor v rámci nové podoby Společné zemědělské politiky pro období 2015 – 

2020 nebo čerpat údaje z široké nabídky informačních materiálů a přehledů. 

 

Ve společné expozici návštěvníci získají informace o značkách kvalitních potravin, seznámí se 

s výrobky oceněnými značkou Klasa a Regionální potravina a zároveň je budou moci na místě i 

ochutnat (ochutnávky uvádíme v tabulce na následující stránce). Na hlavní nákupní trase mimo 

pavilon lze oceněné výrobky také zakoupit. 

 

 

 

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF  

 

 

 

 

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské 

politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a 

národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. 

Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky 

kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.  
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OCHUTNÁVKY NA STÁNKU SZIF 

Výrobek Výrobce Držitel značky 

Koláč Hanácký  Pekařství a cukrářství Mezice Regionální potravina 

Sýr Běla vhodný ke grilování ZD Jeseník Regionální potravina 

Jogurt bílý, jahoda, borůvka, 

meruňka, višeň, čokoláda 

ORRERO Klasa 

Jablečný mošt Johanna Schrotha Vladimír Šantrůček Regionální potravina 

Džem z lesních brusinek Via Delicia, Bezchlebova rodinná 

konzervárna Designgoods s.r.o. 

Regionální potravina 

Chléb ZUBR PEKÁRNA TIEFENBACH  Regionální potravina 

Chalupářská šunka nejvyšší jakosti MAKOVEC a.s. Klasa 

Dubická klobása - vepřová  Dubická zemědělská a.s. Regionální potravina 

Hustopečské uzené  VÁHALA a spol. s r.o. výroba a 

prodej masných a lahůdkářských 

výrobků 

Regionální potravina 

Farmářská klobáska - tenká  VÁHALA a spol. s r.o. výroba a 

prodej masných a lahůdkářských 

výrobků  

Klasa  

Regionální potravina 

Pradědův Čokomls - řezy Cukrárna Karamel a spol. Regionální potravina 

Fit fruit brusinka,limeta, hruška, 

meruňka, višeň  

Úsovsko Food a.s. Klasa 

DENUTS pekanový ořech  NUTREND D.S., a.s. Klasa 
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