V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Vás srdečně zveme na
XIX. ročník
Manažerského, marketingového a obchodního fóra zemědělců,
potravinářů, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví
Jihočeského kraje a Kraje Vysočina
dne 19. března 2019 od 11:00 hod. do hotelu Palcát; 9. května 2471; 390 02 Tábor
Program:
11.00 – 13.00 hod.
Prezence účastníků, představení a prezentace partnerských společností na informačních stáncích.
Prezentace Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov na informačním stánku po celou
dobu akce.
Odborná část setkání (seminář 13:00 – 16:00 hod.)
Zahájení, přivítání hostů, Ing. Miroslav Vondruška, předseda Okresní agrární komory Tábor
Prezentace generálních partnerů fóra, Ing. Jaroslav Tomšů, ředitel Agrotom marketing
Společná zemědělská politika 2020+
delegovaný představitel vedení Agrární komory České republiky
Státní zemědělský intervenční fond jeho činnost a Celostátní sítě pro venkov a její činnost
Ing. Jiří Chmel, ředitel Stání zemědělský intervenční fond (SZIF) Regionálního odboru České Budějovice
Program rozvoje venkova 2014–2020, nejčastější chyby
Ing. Slavomír Ladislav Vacík, SZIF Regionální odbor České Budějovice
Podpora projektů z Programu rozvoje venkova 2014–2020 prostřednictvím SCLLD
Ing. Monika Smetanová, manažerka Místní akční skupiny Krajina srdce
Aktuální stav řešení problematiky zadržení vody v krajině v rámci KoPÚ v Jihočeském kraji
Ing. Marek Pultr, Státní pozemkový úřad
Trh s komoditami a současné trendy v rostlinné výrobě, možnosti získání dotací v rostlinné výrobě
Ing. Zdeněk Kubiska, předseda představenstva Spolku pro komodity a krmiva, předseda představenstva a
generální ředitel ZZN Pelhřimov a.s.
Pěstování brambor – aktuální situace, dotační politika, výhled v roce 2019
Ing. Miloslav Chlan, emeritní předseda Ústředního bramborářského svazu ČR
Chov skotu – současná situace, výhled v roce 2019
Ing. Emil Pitter, generální ředitel Jihočeského chovatele, a.s.
Možnosti ekonomických úspor v oblasti firemních energií
Jan Hlaváč, vedoucí obchodního oddělení Technocap s.r.o.
Diskuse účastníků.
Účast na setkání je bezplatná. Občerstvení zajištěno.
Za organizátory srdečně zve
Ing. Jiří Chmel
ředitel SZIF RO České Budějovice

Návratka
Manažerské, marketingové a obchodní fórum zemědělců, potravinářů,
výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví Jihočeského
kraje a Kraje Vysočina

čtvrtek 19. března 2019 od 11:00 hod. v hotelu Palcát; 9. května 2471; 390 02 Tábor

Jméno, příjmení, titul, pozice – funkce ve firmě/ družstvu, společnosti
……….……………………………………………………………….
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………….
.
.
.
.
Společnost, instituce
…………………………………………………………………………..

Vyplněné návratky zašlete na e-mail : howorka@seznam.cz nejpozději do 15. března 2019 do 11.00 hodin

