POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Využití portálu farmáře a
dalších informačních zdrojů
k plnění legislativních a
dotačních podmínek
Cílem projektu je přiblížení obsahu portálu farmáře a jiných informačních zdrojů
(webových stránek a informačních portálů) a možností jejich využití v zemědělském
podniku. Cílem je tedy účastníkům semináře poskytnout informace nejen o obsahu
vybraných informačních zdrojů, ale i ukázat konkrétní způsoby jejich aktivního využití
pro různé účely se zaměřením na plnění legislativních a dotačních podmínek včetně
čerpání finančních prostředků prostřednictvím podávání žádostí o dotace (plošné
dotace, projektové dotace). Neméně důležitým cílem projektu je poskytnout
informace zejména o portálu farmáře s ohledem na různou úroveň znalosti portálu
farmáře ze strany uživatelů při zohlednění způsobu a místa zemědělského podnikání.
Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Termín a místo konání:
4. 4. 2017, Hotel a restaurace Ostředek, Ostředek 43,
257 24 Chocerady

Zemědělský svaz České republiky

PROGRAM SEMINÁŘE

Využití portálu farmáře a dalších informačních zdrojů k plnění legislativních a
dotačních podmínek

8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 15.00

Seminář

Program semináře:
1.

Portál farmáře - jeho struktura, obsah a význam.

2.

Registr půdy (obsah a možnosti využití v praxi – eroze, ochrana vod a přírody,
dotační tituly, jednotná žádost).

3.

Registr zvířat (obsah a možnosti využití v praxi – intenzita chovu, stavy a
seznamy zvířat, stájový registr).

4.

Možnosti a ukázky vedení provozních evidencí na portálu farmáře (evidence
hnojiv a POR, ohlášení změn v LPIS).

5.

Možnosti využití dalších informačních portálů a softwarových nástrojů
v zemědělském podniku s návazností na portál farmáře.

Lektoři:

Ing. Lubomír Smrček

Organizační pokyny a přihláška
Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 200 Kč, bude hrazeno při
prezenci.
Stravování bude zajištěno.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. 3. 2017 na tyto kontaktní údaje:
Jitka Kropáčková
ZS ČR, územní organizace Benešov a Praha západ
Vnoučkova 2008
256 37 Benešov
Mobil: 605 719 591
Mail: szds.benesov@cbox.cz ; admin@mhdbenesov.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 1.1.1 Vzdělávací
akce.
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz

