POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Informační podpora
zemědělských podnikatelů
týkající se rozvoje
zemědělské činnosti
Cílem semináře je poskytnutí základního legislativního rámce pro zemědělské
podnikání a jeho rozvoj a způsobech plnění legislativních povinností a jejich
doložení, předání základních informací o možnostech čerpání národních a
evropských finančních prostředků, poskytnutí základních informací o kontrolním
systému v zemědělství včetně přípravy na kontroly. Dále seminář účastníky seznámí
s inovativními postupy, které jsou součástí informační akce a jsou založeny na
ukázkách využití nových moderních informačních technologií založených na využití
GPS, interpretaci družicových snímků, internetu věcí a systémového využití norem
ISO řady 9 000 pro systematické sledování a plnění legislativních a dotačních
povinností a hierarchického uspořádání vnitropodnikových dokumentů a evidencí.
Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:
21. 11. 2018, Restaurace U Tří bříz, Dolní 3658/2, 796 01 Prostějov
https://www.utribriz.cz/

Zemědělský svaz České republiky
PROGRAM SEMINÁŘE

Informační podpora zemědělských podnikatelů týkající se rozvoje zemědělské
činnosti
8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 15.00

Seminář

Program semináře:
1. Základní legislativní podmínky týkajících se zemědělského podnikání v
návaznosti na vedení zemědělské provozní evidence v rostlinné a živočišné
výrobě.
2. Možnosti čerpání dotačních programů se zaměřením na přímé platby,
platby z Programu rozvoje venkova a národní dotace.
3. Příprava na kontroly jednotlivých kontrolních a dozorových organizací.
4. Využití informačních zdrojů, které mohou přispět k rozvoji zemědělského

podniku a k systémovému plnění legislativních a dotačních povinností
včetně inovativních postupů.

Lektor:

Ing. Lubomír Smrček

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 16. 11. 2018 na tento kontakt:
Eva Soldánová
ZS ČR, Územní organizace Prostějov
Kollárova 9
796 01 Prostějov
Mobil: 724 212 899
Mail: zscr.prostejov@seznam.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
- IČO
- 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

