
 

 
 

 

 

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova 
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PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014 

 
 

Tématická náplň informačního působení v roce 2014: 

- Společná zemědělská politika 

- Informační podpora Rozvoje zemědělství a venkovského prostoru 

- Informace ke kontrole podmíněnosti, tzv. Cross – compliance 

-  Informační podpora ke GAEC 

- Informační podpora transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe 

-  Informační podpora poradenství  

-  Informace v oblasti prvovýroby zemědělských produktů  

-  Informace k tématice potravinová bezpečnost 

-          Informační podpora k ekologické újmě 

-          Propagace regionálních výrobků 

-          Propagace značky Středočeská Regionální potravina 

- Propagace středního odborného školství  

 

 

1. Pokračovat ve vzájemné spolupráci s MZe, SZIF po celém Středočeském kraji, 

především se SZIF Příbram, Středočeským krajem, Ústavem zemědělských 

ekonomických a potravinářských informací Praha a Ústavem pro hospodářskou 

úpravu lesů. Pokračovat ve spolupráci s profesními sdruženími právnických osob, 

místními akčními skupinami, se zemědělskými školami působícími ve Středočeském 

kraji a ostatními KIS (* průběžně) 

 

2. Aktualizovat databázi oslovených cílových skupin (* průběžně) 

 



3. Aktualizovat registr zemědělských vzdělávacích zařízení vytvářený KIS pro potřebu 

informování cílových skupin a kalendář vzdělávacích akcí a profesních setkání z 

oblasti zemědělství a rozvoje venkova ve Středočeském kraji. (* průběžně) 

 

4. Aktualizovat webové stránky KIS Středočeského kraje, přebírat články, odkazy a 

události z jiných redakčních systémů (ÚZEI Praha, MZe, ostatní KIS, státní instituce, 

kraj, profesní a zájmové organizace, vzdělávací instituce, evropské informační stránky 

aj.) (* průběžně) 

 

5. Získávat informace z oblasti zemědělství a rozvoje venkova a přenášet je různými 

způsoby a to především elektronickými formami komunikace - e-mailem, webovými 

stránkami, popřípadě osobními a telefonickými konzultacemi (* průběžně) 

 

6. Poskytování konzultací v oblasti kontrol podmíněnosti Cross – compliance, GAEC, 

ekologická újma, dotace, společná zemědělská politika po roce 2013, potravinová 

bezpečnost a soběstačnost, welfare zvířat (* průběžně) 

 

7. Propagovat vědu a výzkum ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a 

vzájemně spolupracovat. (průběžně) 

 

8. Propagace regionálních potravin. Soutěž Středočeská Regionální potravina (duben - 

listopad) 

 

9. Podpora zemědělského středoškolského, vysokoškolského a odborného vzdělávání    

              (průběžně). 

 

 

 

 

 

 

V Příbrami dne 26. 11. 2013. 

 

 

Ing. Gabriela Jeníčková 

           ředitelka  

 

 

 

 

 


