
  
 
 

 

 

Akční plán pro Slovensko 
 

Akční plán      
Akční krok Odpovědná 

osoba (osoby) 
Datum 
dokončení 

Potřebné 
zdroje 

Potenciální 
překážky  

Spolupracovníci 

 
Vzdělávání (seminář) 
 

Realizace 
vzdělávacího kurzu 
zaměřeného na 
centrum vkusu 
 
 

Meridaunia, IT 

 

červen 2021 Pronájem 
místností a ICT, 
stravování, 
cestovní 
náklady 

Covid-19 New Edu, SK, 
Stowarzyszenie 
ARID, PL, 
Meridaunia, IT, 
Börzsöny-Duna-
Ipoly 
Vidékfejlesztési 
Egyesület, HU,  
OZ VIPA SK, SK 

Vytvořit model, který poskytne školení a organizační strukturu pro rozvoj centra chuti jako hnací síly v oblasti 
podnikání, školení a podpory na regionální úrovni. 
 

 
Vytvořit síť 
místních aktérů, 
kteří mohou 
přispět k rozvoji 
regionu. 
 
 
 

Jakub Dvorský, 
Mária 
Behanovská 
OZ VIPA SK 
 

červenec 2021 Cestovní 
náklady 
(návštěvy v 
regionu) 

Nedostatek 
zájmu lidí v 
regionu 

Místní aktéři  

 
 
Objevit produkci 
spojenou s 
územními 
zemědělskými 
povoláními, 
zaměřenou na 
kvalitní 
zemědělství. 
 
 

Monika 
Slaninová 
OZ VIPA SK, SK 
  
Zuzana Palková  
Nové 
vzdělávání  

prosinec 2021 Cestovní 
náklady 
(návštěvy v 
regionu) 

NA New Edu, SK,  
OZ VIPA SK, SK  
Místní aktéři 
(zúčastněné 
strany) 

Přizpůsobit 
Centrum chuti 
místním profesím 

Jakub Dvorský  
OZ VIPA SK, SK  

2022 Cestovní 
náklady a 
pracovní doba 

Legislativa, 
potenciální 
riziko v 

OZ VIPA SK, SK 
Místní aktéři 
(zúčastněné 



  
 
 

 

aktivizací 
zemědělských a 
turistických 
specializací. 

procesu 
schvalování v 
regionálních 
samosprávách 

strany) 
Regionální vláda  

Zlepšení služeb pro 
místní obyvatele. 
 
 
 

Viktor Palko 
New Edu, SK,  
 

2022 Finanční zdroje 
na rekonstrukci 

Nedostatek 
zájmu lidí v 
regionu 

Právní zástupce 
společnosti/obce, 
všichni členové 
Regionálního 
partnerství 
AGATA na 
Slovensku 

Propagace 
typických plodin, 
potravin a vína a 
získávání značek 
 

Viktor Palko 
New Edu, SK, 
Mária 
Behanovská  
OZ VIPA SK, SK 

2022 Cestovní 
náklady a 
pracovní doba 

NA Právní zástupce 
společnosti/obce, 
všichni členové 
Regionálního 
partnerství 
AGATA na 
Slovensku 

 



  
 
 

 

Akční plán pro Českou republiku 
 

Akční plán      
Akční krok Odpovědná 

osoba 
(osoby) 

Datum 
dokončení 

Potřebné 
zdroje 

Potenciální 
překážky  

Spolupracovníci 

 
Vzdělávání (seminář) 
 

Realizace 
vzdělávacího 
kurzu 
zaměřeného na 
centrum vkusu 
 
 

Meridaunia, IT 

 

červen 2021 ICT, online 
připojení 

Covid-19 New Edu, SK, 
Stowarzyszenie ARID, 
PL, Meridaunia, IT, 
Börzsöny-Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési 
Egyesület, HU,  
OZ VIPA SK, SK 
CZU, CZ 

Vytvořit model, který poskytne školení a organizační strukturu pro rozvoj centra chuti jako hnací síly v oblasti 
podnikání, školení a podpory na regionální úrovni. 
 

 
Vytvořit síť 
místních aktérů, 
kteří mohou 
přispět k rozvoji 
regionu. 
 
 
 

Ivo Šašek 
Radana 
Šašková 
CZU, CZ 
 

prosinec 2021 Cestovní 
náklady 
(návštěvy v 
regionu) 

Nedostatek 
zájmu lidí v 
regionu 

Místní aktéři  

 
 
Objevit produkci 
spojenou s 
územními 
zemědělskými 
povoláními, 
zaměřenou na 
kvalitní 
zemědělství. 
 
 

Ivo Šašek 
Radana 
Šašková 
CZU, CZ 
 

prosinec 2021 Cestovní 
náklady 
(návštěvy v 
regionu) 

NA Místní aktéři 
(zúčastněné strany) 

Přizpůsobit 
Centrum chuti 
místním profesím 
aktivizací 

Ivo Šašek 
Radana 
Šašková 
CZU, CZ 

červen 2022 Cestovní 
náklady a 
pracovní doba 

Legislativa, 
potenciální 
riziko v 
procesu 

Místní aktéři 
(zúčastněné strany) 
Regionální vláda  



  
 
 

 

specializací v 
oblasti 
zemědělství a 
cestovního ruchu. 

 schvalování v 
regionálních 
samosprávách 

Zlepšení služeb 
pro místní 
obyvatele. 
 
 
 

Ivo Šašek 
Radana 
Šašková 
CZU, CZ 
 

srpen 2022 Finanční zdroje 
na rekonstrukci 

Nedostatek 
zájmu lidí v 
regionu 

Právní zástupce 
společnosti/obce, 
všichni členové 
Regionálního 
partnerství AGATA v 
České republice 

Propagace 
typických plodin, 
potravin a vína a 
získávání značek 
 

Ivo Šašek 
Radana 
Šašková 
Eva Kánská 
CZU, CZ 
 

září 2022 Cestovní 
náklady a 
pracovní doba 

NA Právní zástupce 
společnosti/obce, 
všichni členové 
Regionálního 
partnerství AGATA na 
Slovensku 

Závěrečná 
konference 
projektu AGATA  

Pavel Šimek 
Jan Jarolímek 
CZU, CZ 

září 2022 Cestovní 
náklady a 
pracovní doba 

NA Místní aktéři, všichni 
členové partnerství 
AGATA, návštěvníci z 
evropských zemí 

Činnosti v oblasti 
šíření informací 

Eva Kánská, 
CZU, CZ 

listopad 2022 Vybavení ICT NA Sledovatelé 
Facebooku, čtenáři 
webového obsahu,  
Čtenáři článků 

 

 



  
 
 

 

Akční plán pro Maďarsko 
 

Akční plán      
Akční krok Odpovědná 

osoba (osoby) 
Datum 
dokončení 

Potřebné 
zdroje 

Potenciální 
překážky  

Spolupracovníci 

 
Vzdělávání (seminář) 
 

Realizace 
vzdělávacího 
kurzu 
zaměřeného na 
centrum vkusu 
 
 

Meridaunia, IT 

 

červen 2021 Pronájem 
místností a 
ICT, 
stravování, 
cestovní 
náklady 

Covid-19 New Edu, SK, 
Stowarzyszenie 
ARID, PL, 
Meridaunia, IT, 
Börzsöny-Duna-
Ipoly 
Vidékfejlesztési 
Egyesület, HU,  
OZ VIPA SK, SK 

 
Vytvořit model, který poskytne školení a organizační strukturu pro rozvoj centra chuti jako hnací síly 
v oblasti podnikání, školení a podpory na regionální úrovni. 
 

 
Vytvořit síť 
místních aktérů, 
kteří mohou 
přispět k rozvoji 
regionu. 
 
 
 

Brigitta Bartus, 
Judit Lengyel 
Börzsöny-
Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési 
Egyesület 
(BDIVE) 

Květen 2021 Velké 
množství 
času, cestovní 
náklady 
(návštěvy v 
regionu), 
spousta 
příprav, 
stravování. 

Nedostatek 
zájmu lidí v 
regionu, 
nedostatečná 
informovanost  

 

Místní 
zúčastněné 
strany  

 
Objevit 
produkci 
spojenou s 
územními 
zemědělskými 
povoláními, 
zaměřenou na 
kvalitní 
zemědělství. 

 
Brigitta Bartus 
- Börzsöny-
Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési 
Egyesület 
(BDIVE)  

 
listopad 
2021 

 
Cestovní 
náklady, 
pečlivé 
plánování 
schůzek 

 
Neochota 
setkat se 

 
Zemědělci, 
podnikatelé, 
místní úřady 

Přizpůsobit Balázs Csikós -  2022 Cestovní Problém s Místní a 



  
 
 

 

Centrum chuti 
místním 
profesím 
aktivizací 
specializací v 
oblasti 
zemědělství a 
cestovního 
ruchu. 

Börzsöny-
Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési 
Egyesület 
(BDIVE) 

náklady a 
pracovní doba 

podepisováním 
smluv a 
přidělováním 
odpovědnosti 

regionální 
správa,  
Zúčastněné 
strany, 
zemědělci, 
podnikatelé   

Zlepšení služeb 
pro místní 
obyvatele. 
 
 
 

Balázs Csikós -  
Börzsöny-
Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési 
Egyesület 
(BDIVE) 
 

2022 Dobrý 
obchodní plán 
a analýza 
SWOT 

Nedostatek 
finančních 
prostředků 

Zájemci o projekt 
AGATA, místní 
podnikatelé 

Propagace 
typických 
plodin, potravin 
a pokrmů a 
získávání 
značek 
 

Brigitta Bartus, 
Judit Lengyel -  
Börzsöny-
Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési 
Egyesület 
(BDIVE) 

2022 Dobrá znalost 
propagačních 
nástrojů a 
výhod 
produktů 

Obtížnost 
prokousat se 
změť informací 
a propagace 
jiných 
produktů. 

Právní zástupce 
společnosti, 
potravinářské 
společnosti  

Akce zaměřené 
na šíření 
informací 

Balázs Csikós -  
Börzsöny-
Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési 
Egyesület 
(BDIVE) 

2022 Pracovní 
doba, vysoké 
organizační 
náklady 

Covid-19 Studenti 
kuchařských škol, 
majitelé 
restaurací, 
podnikatelé, 
všichni zájemci o 
projekt AGATA. 

 



  
 
 

 

Akční plán pro Itálii 
 

Akční 
plán 

     

Akční krok Odpovědná 
osoba 
(osoby) 

Datum 
dokončení 

Potřebné 
zdroje 

Potenciální 
překážky  

Spolupracovníci 

Školení      

 
 

Školení 
založené na 

místní 
správě  

 
 

Meridaunia  červen 2021 Stravování, 
cestování do 
různých 
podniků v 
okolí 

Covid 19 Consorzio Nero di 
Troia; Fattoria 
fiorentino, 
Confcooperative, 
Masseria 
Salecchia, Parco 
Avventura  

Vytvořit model na podporu zavádění kooperace a propagovat její roli ve venkovské oblasti Monti 
Dauni a zavést/využít měnový potenciál kooperace. 

 
Tiskové 
turné 
(novináři, 
blogeři, 
youtubeři, 
instagrameř
i) 
 
 

 
Luigi Casoria  
Meridaunia 
Antonella 
Caggese  
Meridaunia  
Angela 
Loporchio 
Meridaunia 

červenec 2021 Stravování, 
ubytování, 
cestování v 
oblasti Monti 
Dauni 

Nedostatečná 
informovanos
t 

Pasticceria Casoli, 
restaurace Marina 
Neve a další 
restaurace a obce 
v okolí 

 
Vzdělávací 
zájezd  
(cestovatelé
, cestovní 
kanceláře, 
novináři 
specifických 
časopisů 
zaměřených 
na cestování 
a trendy v 
cestování). 

Luigi Casoria  
Meridaunia 
Antonella 
Caggese  
Meridaunia  
Angela 
Loporchio 
Meridaunia 

prosinec 2021 Stravování, 
ubytování, 
cestování v 
oblasti Monti 
Dauni 

Nedostatečná 
informovanos
t  

Consorzio nero di 
Troia, Cantina La 
Marchesa, 
Decanto, Il 
Tuccanese, 
Juvara, některé 
obce oblasti 
Monti dauni 

školení 
odborné 
školy 

 
 
 

2020/2021 Scholastické 
nástroje 

Nedostatek 
mladých lidí  

Studenti. Místní 
zemědělské 
společnosti  



  
 
 

 

založené na 
propagaci a 
zhodnocová
ní typických 
produktů. 
(ITS) 
 
 
 

Angela 
Loporchio  
Meridaunia 

 
Školení 
odborné 
školy 
založené na 
propagaci a 
zhodnocová
ní typických 
produktů 
(Irfip) 
 
 

Angela 
Loporchio  
Meridaunia 

2021/2022 Scholastické 
nástroje 

 Institut 
odborného 
vzdělávání a 
přípravy  
Kuchyňská 
akademie 

Regionální 
seminář na 
podporu 
modelu CoT 
v regionální 
oblasti 

Antonella 
Caggese  
Meridaunia 

2021/2022 Podnikatelský 
plán, nástroje 
fokusních 
skupin 

Nezájem lidí o 
region  

Právní zástupci 
firem/obcí/vedou
cí představitelé 
veřejného mínění 

První 
aktivity 
příchozích 
odběratelů 
z 
potravinářs
kého 
sektoru 

Angela 
Loporchio 
Meridaunia 

2022 Stravování, 
ubytování, 
cestování v 
oblasti Monti 
Dauni 

 Potravinářské 
společnosti, 
zemědělci 

Místní 
setkání se 
zúčastněný
mi stranami 
s cílem 
vytvořit 
nové služby 
pro místní 
podnikatele 
a 
propagovat 

Luigi Casoria  
Meridaunia 

říjen/listopad 
2021 

Propagační 
brožury a 
letáky 

 Místní výrobci, 
názoroví vůdci.  



  
 
 

 

místní 
produkty. 

Druhé 
aktivity 
příchozích 
odběratelů 
z 
potravinářs
kého 
sektoru 
 

Angela 
Loporchio 
Meridaunia  

2022 Podnikatelský 
záměr, 
stravování, 
ubytování, 
cestování v 
oblasti Monti 
Dauni 
 

 Místní výrobci 
potravin a vína, 
farmáři  

 

 



  
 
 

 

Akční plán pro Polsko 
 

Akční plán      
Akční krok Odpovědná 

osoba 
(osoby) 

Datum 
dokončení 

Potřebné 
zdroje 

Potenciální 
překážky  

Spolupracovníci 

 
Vzdělávání (seminář) 
 

Realizace 
vzdělávacího 
kurzu 
zaměřeného na 
centrum vkusu 
 
 

Meridaunia, 
IT 

 

červen 2021 Pronájem 
místností a 
ICT, 
stravování, 
cestovní 
náklady 

Covid-19 New Edu, SK, 
Stowarzyszenie 
ARID, PL, 
Meridaunia, IT, 
Börzsöny-Duna-
Ipoly 
Vidékfejlesztési 
Egyesület, HU,  
OZ VIPA SK, SK 

 
Vytvořit model, který poskytne školení a organizační strukturu pro rozvoj centra chuti jako hnací síly 
v oblasti podnikání, školení a podpory na regionální úrovni. 
 

 
Vytvořit síť 
místních aktérů, 
kteří mohou 
přispět k rozvoji 
regionu. 
 
 
 

Natalia 
Kobiernik, 
Martyna 
Kurek,- 
Sdružení 
ARID 

Květen 2021 Velké 
množství 
času, cestovní 
náklady 
(návštěvy v 
regionu), 
spousta 
příprav, 
stravování. 

Nedostatek 
zájmu lidí v 
regionu, 
nedostatečná 
informovanost  

 

Místní 
zúčastněné 
strany  

 
Objevit produkci 
spojenou s 
územními 
zemědělskými 
povoláními, 
zaměřenou na 
kvalitní 
zemědělství. 

 
Aleksandra 
Lenartowicz-  
Sdružení 
SEDA  

 
listopad 2021 

 
Cestovní 
náklady, 
pečlivé 
plánování 
schůzek 

 
Neochota 
setkat se 

 
Zemědělci, 
podnikatelé, 
místní úřady 

Přizpůsobit Maciej 2022 Cestovní Problém s Regionální vláda,  



  
 
 

 

Centrum chuti 
místním 
profesím 
aktivizací 
zemědělských a 
turistických 
specializací. 

Dymacz- 
Sdružení 
ARID 

náklady a 
pracovní doba 

podepisováním 
smluv a 
přidělováním 
odpovědnosti 

Zúčastněné 
strany, 
zemědělci, 
podnikatelé   

Zlepšení služeb 
pro místní 
obyvatele. 
 
 
 

Natalia 
Kobiernik- 
Asociace 
ARID 
 

2022 Dobrý 
obchodní plán 
a analýza 
SWOT 

Nedostatek 
finančních 
prostředků 

Zájemci o projekt 
AGATA, místní 
podnikatelé 

Propagace 
typických 
plodin, potravin 
a pokrmů a 
získávání značek 
 

Natalia 
Kobiernik- 
Asociace 
ARID 
 

2022 Dobrá znalost 
propagačních 
nástrojů a 
výhod 
produktů 

Obtížnost 
prokousat se 
změť informací 
a propagace 
jiných 
produktů. 

Právní zástupce 
společnosti, 
potravinářské 
společnosti  

Akce zaměřené 
na šíření 
informací 

Natalia 
Kobiernik- 
Asociace 
ARID 
 

2022 Pracovní 
doba, vysoké 
organizační 
náklady 

Covid-19 Studenti 
kuchařských škol, 
majitelé 
restaurací, 
podnikatelé, 
všichni zájemci o 
projekt AGATA. 

 
 


