POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Zvýšení kvalifikace a úrovně
znalostí zemědělců týkající se
čerpání dotací, přípravy na
kontroly a využívání
informačních zdrojů
v provozní praxi
Cílem semináře je přispět formou informační podpory ke zvýšení úrovně znalostí při
čerpání dotací (zejména jednotné žádosti) a přípravy na kontroly dotačních podmínek
s využitím portálu farmáře a jiných informačních zdrojů.
Účastníci na semináři získají informace o základních legislativních požadavcích na
zemědělské podnikání ve vazbě na čerpání dotací a provozní dokumentaci
zemědělského o změnách v možnostech čerpání národních a evropských finančních
prostředků, a přípravě na kontroly se zaměřením na podmíněnost.
Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:
1. 12. 2021, Zemědělský svaz ČR, územní organizace Příbram a
Beroun, Poštovní 4, 261 01 Příbram-V

Zemědělský svaz České republiky
PROGRAM SEMINÁŘE
Zvýšení kvalifikace a úrovně znalostí zemědělců týkající se čerpání dotací,
přípravy na kontroly a využívání informačních zdrojů v provozní praxi
8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 15.00

Seminář

Program semináře:

1. Základní legislativní podmínky týkající se zemědělského podnikání v
návaznosti na vedení zemědělské provozní evidence v rostlinné a živočišné
výrobě (2 hodiny)
2. Změny v možnostech čerpání dotačních programů se zaměřením na přímé
platby, platby z Programu rozvoje venkova a národní dotace (1,5 hodiny)
3. Příprava na kontroly podmíněnosti jednotlivých kontrolních a dozorových
organizací včetně příkladů nejčastějších nedostatků (1,5 hodiny)
4. Využití portálu farmáře a dalších informačních zdrojů, které lze využít
v zemědělském podniku (1 hodina)

Lektor:

Ing. Lubomír Smrček
Poradce akreditovaný Mze ČR

Organizační pokyny a přihláška
Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 300 Kč, bude hrazeno při
prezenci. Členům Zemědělského svazu Příbram a Beroun hradí vložné naše územní
organizace.
Stravování bude zajištěno.
Na semináři budou dodržována protiepidemická opatření proti COVID19 platná v den
konání semináře.
Přihlášení na seminář lze nejpozději do 26. 11. 2021 na tento kontakt:
Ing. Jeníčková Gabriela
Zemědělský svaz ČR, ú. o. Příbram a Beroun
Poštovní 4
261 01 Příbram-V
Mobil: 721 315 260
Mail: zs.pribram@c-box.cz
Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje:
-

-

Jméno a příjmení
Věk do 40 let nebo nad 40 let
Název právnické osoby její sídlo nebo adresa fyzické osoby
IČ
Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo
rodinného příslušníka soukromého zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho
zaměstnanec, příp. jinou alternativu
Kontaktní email

Uvedené informace
spolufinancovány v
akce, proto Vaše
zpracováním Vámi
zpracování.

musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou
rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační
přihláška na seminář je současně Vaším souhlasem se
uvedených osobních údajů fyzické osoby pro tento účel

Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz

