POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Zlepšení přístupu
zemědělských výrobců na
trh: přehled postupů a metod,
aplikace v zahraničí a v ČR
Cílem semináře je přiblížit zemědělským výrobcům metody pronikání na trh včetně
využití opatření SZP formou analýzy přínosů a nedostatků v předchozím období,
uvedením úspěšného využití strategií pronikání na trh v zahraničí a popisem
podmínek pro využití v ČR.

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

Termín a místo konání:
15. 11. 2017, Střední škola zemědělská a potravinářská, Národních
mučedníků 141/IV, 339 01 Klatovy

Zemědělský svaz České republiky
PROGRAM SEMINÁŘE

Zlepšení přístupu zemědělských výrobců na trh: přehled postupů a metod,
aplikace v zahraničí a v ČR

8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 15.00

Seminář

Program semináře:
1.

Vývoj výroby a obchodu rostlinných a živočišných komodit v ČR ve
vazbě na Strategii resortu Ministerstva zemědělství do roku 2030

2.

Certifikační systémy v Německu, Rakousku a v ČR jako garance
vlastností a prostředek diverzifikace - podmínky, financování, počet
zapojených prvovýrobců a zpracovatelů, aj.

3.

Vývoj koncentrace výroby v odvětví mléka, hovězího a vepřového masa
a vliv sdružování výrobců na tržní sílu ve vertikále – příklady z ČR a
zahraničí

4.

Porovnání českých a zahraničních cen v citlivých odvětvích.

Lektor:

Ing. Iveta Bošková, Ph.D
Ing. Miluše Abrahamová
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha

Organizační pokyny a přihláška
Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 300 Kč, bude hrazeno při
prezenci.
Stravování bude zajištěno.
Přihlášení na seminář lze nejpozději do 13. 11. 2017 na tento kontakt:
Jiřina Jandová
ZS ČR, Územní organizace Klatovy
Dragounská 130
339 01 Klatovy
Mobil: 725 008 982
Mail: zsklatovy@email.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

