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Okresní agrární komora Most – Informační centrum
pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje
Cílem informačního centra Ústeckého kraje, které je ustanoveno při Okresní agrární komoře
Most, je bezplatné a nediskriminační poskytování aktuálních a včasných informací všem
cílovým skupinám v Ústeckém kraji všemi dostupnými informačními prostředky se
zaměřením na problematiku zemědělství a venkova za účelem uplatňování principů společné
zemědělské politiky, dodržování zásad správné zemědělské praxe, potravinové bezpečnosti a
rozvoje venkovského prostoru; přenos znalostí mezi podnikatelskou a výzkumnou sférou a
informační působení zaměřené na žáky základních a středních škol.
K dosažení těchto cílů budou využívány veškeré dostupné informace z MZe ČR, MŽP ČR,
PGRLF, SZIF, SVS, SRS, ÚZEI, ÚHÚL, VÚRV i jiných výzkumných ústavů, vysokých škol, jiných
odborných institucí, AK ČR, ZS ČR a ASZ. Informačními zdroji jsou rovněž NR a NK EU a jiné
dokumenty EU, koncepční materiály MZe, Ústeckého kraje a jeho jednotlivých okresů a
regionů, informace z jednání nevládních organizací EU (COPA/COGECA), odborný tisk.
Využíváno bude rovněž akreditovaných zemědělských poradců z registru MZe – v našem kraji
působí nejvíce akreditovaná poradkyně Ing. Jaroslava Šamsová.
Součástí informační sítě Ústeckého kraje jsou z hlediska informačních potřeb různorodé
cílové skupiny. Cílovými skupinami jsou zemědělské podnikatelské subjekty, právnické i
fyzické osoby. V obou těchto skupinách působí subjekty s intenzivním, extenzivním a
ekologickým způsobem hospodaření. Zvláště pak podniky s intenzivním způsobem
hospodaření mají další specifické informační potřeby a to podle svého výrobního zaměření.
Další cílové skupiny tvoří profesní sdružení, zájmové skupiny, nevládní neziskové organizace,
které působí v resortu zemědělství, obce, mikroregiony, místní iniciativy (MAS) apod.
Cílem IC je zejména zabezpečení přenosu informací a transferu výsledků vědy a výzkumu,
včetně poznatků ze státní sféry, ke všem cílovým skupinám. Pro cílové skupiny výkonných
zemědělců je a bude i nadále důležité zasílání informačních materiálů, poskytování či
zajišťování odborného vzdělávání a získávání dovedností, pořádání konzultačních
dnů/workshopů popřípadě prezentačních akcí a soutěží. Na základě dlouhodobých
zkušeností je budou zajišťovat pracoviště OAK, respektive územní organizace ZS. V některých
případech budou takto zajišťovány pro celý region. Dalším z důležitých cílů IS je informační
napojení na obce a jiné zájmové skupiny zaměřené na problematiku zemědělství a venkova.
Jejich adresář je zpracován a aktualizován ve spolupráci s ÚK a ostatními smluvními partnery.
Důležité bude pokračování efektivní spolupráce s metodiky ÚZEI a výběr vhodných
zemědělských poradců pro danou problematiku z registru MZe ČR.
OAK Most dlouhodobě spolupracuje s Ústeckým krajem, zvláště s jeho odborem životního
prostředí a zemědělství a odborem regionálního rozvoje kraje. Zástupci OAK Most pravidelně
jednají s pracovníky ÚK, radními i hejtmanem ÚK. Byla navázána efektivní spolupráce a
pomoc zejména při organizování akcí jednotlivých okresních pracovišť, jejichž smyslem je
prezentace zemědělství a potravinářství v Ústeckém kraji.
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Jedná se o:
 propagaci regionálních potravinářských výrobků – Regionální potravina Ústeckého
kraje, krajská soutěž o nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje
Přemysla Oráče
 výstava Zahradě Čech v Litoměřicích
 výstava Země živitelka v Českých Budějovicích
 dožínky Ústeckého kraje
 Vinařské Litoměřice
 Gastro Food Fest Litoměřice atd.
Dále úzce spolupracujeme se saskými zemědělci, se Zemědělskou komisí při Radě Ústeckého
kraje, se Statutárním městem Most, s Ekologickým centrem v Mostě, se středními
zemědělskými školami v Ústeckém kraji, s vysokými školami a výzkumnými ústavy z celé
České republiky.

