
Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu,

osvětová činnost 2022



Dotace

Ministerstva

zemědělství

na osvětovou

činnost 2022

SVZH podal žádost o dotaci z dotačního programu „Vzdělávání a 
propagace“ na svoji vzdělávací a osvětovou činnost v roce 2022 
a Ministerstvo zemědělství ČR tuto dotaci spolku přidělilo.

Název dotovaného projektu je „Zvýšení povědomí spotřebitelů 
a široké veřejnosti o hmyzu jako o nové komoditě živočišné 
produkce, důležité pro budoucí soběstačnost a udržitelný rozvoj 
zemědělství ČR“.

Cílem projektu je představit vybrané druhy hmyzu, které jsou 
podle platné legislativy ČR nově zařazeny do kategorie 
hospodářských zvířat, jako plnohodnotnou zemědělskou komoditu 
se širokým potenciálem zejména v potravinářství, krmivářství a 
dalších oblastech.

 Snahou projektu je efektivně vysvětlit, proč by zrovna hmyz 
měl být v produkci potravin řazen na minimálně stejnou úroveň 
užitkovosti jako produkty z ostatních druhů hospodářských zvířat, 
dnes tradičně vyžívaných v živočišné produkci.

https://eagri.cz/public/web/mze/


V rámci 

projektu 

SVZH vyvíjí 

tyto 

propagační

a osvětové 

aktivity

Pořádání prezentačních akcí pro odbornou i laickou veřejnost
(ZOO Praha, ČSOP Vlašim)

Produkce informačních tiskovin (letáky, banery apod.)

Mediální výstupy v tištěných médiích i online médiích

Tiskové konference a besedy s veřejností

Soutěže pro spotřebitele s edukativní složkou
(zaměřeno zejména na děti a mladé rodiny)

Tvorba a aktualizace webové stránky SVZH
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Ostatní 

propagační

a osvětové 

aktivity 

členů SVZH

v roce 2022

Členové spolku se pravidelně účastní různých konferencí,

školských workshopů, přednášek ale i mediálních

celostátních i lokálních pořadů. Pro překonání bariéry a

zakořeněných předsudků připravujeme již několik let i

ochutnávky hmyzu na různých gastrofestivalech,

farmářských trzích a akcích s potravinářskou tématikou.

Vysvětlujeme tam veřejnosti, že konzumace hmyzu je

v celém světě normální.

Naši členové spolupracují s několika vysokými školami na

různých vzdělávacích i výzkumných projektech.

Spolek i jeho členové neustále hledají nové formy, jak co

nejefektivněji seznamovat veřejnost se všemi benefity,

které užívání hmyzu v potravinách i krmivech přináší.



Ostatní 

propagační

a osvětové 

aktivity 

členů SVZH

v roce 2022

Všechny propagační a osvětové akce, zaměřené na chov

hmyzu pro potravinářské účely, které již proběhly anebo

je teprve chystáme, jsou velmi náročné na organizaci,

čas a prostředky a nebylo by možné je realizovat bez

obětavé a nezištné práce našich členů.

Děkujeme jim i všem ostatním, kteří nás v tomto

nelehkém úsilí podporují.

Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu

Listopad 2022


