Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov (CSV) na

Seminář k příjmu Jednotné žádosti 2019
Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační
možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na platby v rámci Jednotné žádosti.
Okres

Datum

Čas

Bruntál

9. 4. 2019

9 - 12:30

Opava

10. 4. 2019

9 - 12:30

Frýdek-Místek

11. 4. 2019

9 - 12:30

Nový Jičín

16. 4. 2019

9 - 12:30

Místo
Společenský dům Bruntál,
Ruská 1537/14, 792 01 Bruntál
ZP Otice, Hlavní 266, 747 81 Otice
Budova MZe Frýdek – Místek,
4. května 217, 738 01 Frýdek Místek
Penzion U Horáků,
Palačov 57, 741 01 Starý Jičín

Program:





Úvodní slovo zástupce SZIF RO Opava
Představení aktivit a partnerů CSV na území Moravskoslezského kraje (MSK)
Informace k Programu rozvoje venkova 2014–2020 – harmonogram pro rok 2019
Jednotná žádost 2019 (novinky, změny a podmínky dotací): Přímé platby, Podmínky
dobrého zemědělského a environmentálního stavu - DZES (Cross-Compliance) včetně
erozní ohroženosti, Přechodné vnitrostátní podpory, ANC, Dobré životní podmínky zvířat,
Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Ekologické zemědělství
 Příklady praxe - zkušenosti a postřehy z administrace JŽ 2018
 Nejčastější nálezy z kontrol na místě, diskuze
V rámci všech bodů programu bude umožněna diskuze mezi účastníky
za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré a špatné praxe.
Přednáší:
Ing. Lubomír Smrček, poradce akreditovaný MZe, zástupci poboček RO SZIF Opava
Účast na seminářích je bezplatná. Potvrzení účasti není vyžadováno.
Prezence účastníků probíhá vždy 30 min. před začátkem semináře. Občerstvení zajištěno.
Za organizátory srdečně zve
Ing. Pavel Jaroš
ředitel Regionálního odboru Opava
Státní zemědělský intervenční fond
„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“.

