Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny
Vás srdečně zvou na 1. seminář

Úvod do zemědělského podnikání,
základní povinnosti, zahajování
zemědělské činnosti
20. března 2019 v 9:00 hod.
Místo: Restaurace Čepaník,
Frýdecká 56, 739 34 Václavovice

Termín:

(49.7559222N, 18.3828336E)

Registrace 09:00 – 09:30 hod.
Dopolední blok

09:30 – 12:00 hod.

• Představení Celostátní sítě
pro venkov, aktivity v roce 2018/2019;
představení a cíle projektu/cyklu
seminářů Management podniku
od A do Z
• Program rozvoje venkova 2014–2020
– dotační možnosti/podpory
• Základní povinnosti zemědělského
podnikatele
• Prezentace hostitelské farmy
(začátky podnikání, rozvoj apod.)
• Ukázka zpracování zemědělské
produkce: výroba čatní z červeného
zelí (příprava surovin, postup,
legislativní povinnosti)
• Diskuse

Odpolední blok

12:45 – 15:00 hod.

• Pokračování ukázky zpracování
zemědělské produkce:
výroba čatní z červeného zelí (balení,
označování)
• Přesun na farmu
(Václavovice 41): prohlídka zpracovny
• Diskuse
Přednášející
Milan Kouřil, odborný poradce v oblasti dotačního
poradenství / Alexandra Slívová Bártů, zpracovatelka ovoce, zeleniny
Lektoři budou po svém vystoupení k dispozici
účastníkům semináře v průběhu celé akce.
Program akce, lektoři, pohoštění (2x coffee break
a teplý oběd) a pracovní listy jsou financovány
z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte
na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz.

Seminář je součástí celoročního projektu Výměna zkušeností úspěšného
hospodaření na farmách – cyklus seminářů Management podniku od A do Z.
Vzdělávací aktivity jsou tematicky vzájemně propojeny tak, aby účastník, který
absolvuje všechny (či většinu z nich), získal kompletní znalosti o managementu
farmy (podniku) od A do Z a dostalo se mu také dalších kvalitních a praktických
informací (jak zpracovávat svou produkci, jak spolupracovat, jak balit výrobky,
jak je prodávat, propagovat apod.).

Témata odborné části dalších navazujících 5 akcí
Termín
30. dubna 2019
15. května 2019
7. června 2019
9. září 2019
4. října 2019

Místo

Téma semináře
Zpracování živočišné produkce
Farma Drysice
(vlastní), požadavky na zpracování,
Drysice 110, Drysice
odbyt vlastní produkce
Mandlárna Hustopeče
Zkušenosti s prodejem, odbyt,
Na Úvoze 2, Hustopeče marketing, obchodní strategie
Ekofarma Vlkaneč
Zpracování rostlinné produkce
Havlíčkovo nám. 153,
(vlastní, službou), požadavky
Golčův Jeníkov
na zpracování, odbyt vlastní produkce
Orlovna Bořitov
Místní prodej, krátké dodavatelské
Pod Kostelem 1, Bořitov řetězce (KDŘ), možnosti spolupráce
Nové možnosti ve zpracování
Biofarma Sasov
a odbytu produktů z farmy
Sasov 2, Jihlava
– diverzifikace činností

Informace o podrobném programu každé akce najdete v samostatné pozvánce, zveřejněné
na webu: www.szif.cz/cs/celostatni-sit-pro-venkov a www.eagri.cz/venkov.
Za organizátory Vás srdečně zvou
Ing. Libuše Beranová
manažerka
MAS Brána Vysočiny

Ing. Dagmar Adámková
koordinátorka CSV
RO SZIF Brno

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.

