POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Příprava na kontroly a
problémy při plnění
dotačních a legislativních
podmínek a jejich důsledky
Cílem projektu je poskytnout účastníkům semináře informace o kontrolním a
sankčním systému zaměřeného na zemědělské hospodaření, hlavních požadavcích
vybraných právních předpisů uplatňovaných při zemědělském podnikání a nejčastější
porušení jednotlivých požadavků a jejich důsledky. Dalším cílem projektu je přispět k
systematickému plnění všech relevantních požadavků, které se vztahují k místu a
způsobu zemědělského podnikání. Cílem projektu je rovněž přispět k vyšší úrovni
plnění požadavků právních předpisů včetně doložení a vykazování jejich plnění.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:
21. 2. 2017, ZEOS LOMNICE, a.s., K urnovému háji 1276,
512 51 Lomnice nad Popelkou

Zemědělský svaz České republiky

PROGRAM SEMINÁŘE

Příprava na kontroly a problémy při plnění dotačních a legislativních
podmínek a jejich důsledky
8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 15.00
1. Kontroly, kontrolní organizace, kontrolní a sankční systém

2. Přehled požadavků podmíněnosti s důrazem na nejčastěji porušované požadavky

3. Požadavky základních právních předpisů z pohledu dokumentace a evidence
zemědělského podniku

4. Systematický přístup k plnění relevantních požadavků v zemědělském podniku

Lektor:

Ing. Lubomír Smrček

Organizační pokyny a přihláška
Stravování bude zajištěno.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 16. 2. 2017 na tyto kontaktní údaje:
Ludmila Tauchmanová
ZS ČR, Územní organizace Semily
areál ZETKA Strážník, a.s
Studenec 332
512 33 Studenec
Tel.: 481 595 255
Mobil: 739 662 538
Mail: uosemily@centrum.cz
Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Věk do 40 let nebo nad 40 let
- Název PO + sídlo nebo adresa FO
- IČ
- Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo
rodinného příslušníka soukr. zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho
zaměstnanec, příp. jinou alternativu
- Kontaktní mail
Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou
spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační
akce.
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz

