Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond
a Krajské informační středisko Středočeského kraje
Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov
na seminář

Program rozvoje venkova 2014–2020
„11. kolo“
Seminář se uskuteční dne 15. září 2020 od 9:00 do 15:00 hodin
v přednáškovém sále Státní veterinární správy, Slezská 100/7,
PSČ: 120 00, Praha - Vinohrady
Cílem semináře je přiblížit zemědělským subjektům situaci v oblasti čerpání dotací z Programu rozvoje
venkova 2014–2020 (PRV) na podporu investic do zemědělské činnosti, seznámit účastníky s novými
operacemi, porovnat podmínky s minulými koly PRV, představit podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře
a prezentovat příklady dobré zemědělské praxe v PRV.

Program semináře:
Dopolední blok (9 – 12 hod.):
Zahájení a přivítání účastníků
Představení Celostátní sítě pro venkov a plánované aktivity do konce roku 2020
Informace k operacím v 11. kole příjmu žádostí PRV:










1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
4.3.2 Lesnická infrastruktura
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Přestávka na oběd (12 – 13 hod.)
Oběd si každý účastník zajistí a hradí sám

Odpolední blok (13 – 15 hod.):
Hodnocení finančního zdraví
Konzultace nejčastějších chyb v zadávacích/výběrových řízeních

Představení formuláře pro podávání žádosti a nejčastější chyby při administraci
Porovnání podmínek s předchozími koly příjmu žádostí
Různé, diskuse
Přednášející:
 odborný konzultant – Ing. Michal Digtyar
 pracovníci SZIF
V rámci všech bodů programu bude umožněna diskuse mezi účastníky za účelem sdílení zkušeností
a příkladů dobré a špatné praxe.
Prezence účastníků semináře od 8:30 hodin.
Účast na semináři je bezplatná. Drobné občerstvení (káva, čaj, voda a sladké pečivo) zajištěno.
Omezený počet účastníků (maximální počet 70 účastníků).
Svoji účast prosím potvrďte do 14. září 2020 elektronicky, a to vyplněním registračního formuláře:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc21cqsWO64RNJDimxEANam9iZXxS0GNTM4XjNRKpDgL7zMQ/viewform?usp=pp_url
Akce bude realizována jen v případě, že aktuální epidemiologická situace související se šířením
onemocnění Covid-19 umožní její realizaci. Podmínkou účasti na exkurzi je jednak dodržování
bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací při šíření onemocnění Covid-19
na území České republiky a také to, že účastník exkurze bude mít roušku/y.
Pro zájemce o seminář, na které by se z kapacitních důvodů nedostalo místo nebo nemají možnost
se akce zúčastnit, je zde varianta shlédnutí komentovaných prezentací:
https://www.youtube.com/user/MINISTZEMEDELSTVI.

Za organizátory srdečně zvou
Ing. Gabriela Jeníčková
ředitelka
Krajské informační středisko
Středočeského kraje

Ing. Zdeněk Procházka
ředitel Regionálního odboru Praha
Státní zemědělský intervenční fond

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.

