Celostátní síť pro venkov v červnu 2019 připravuje akce se zaměřením
na Program rozvoje venkova
RO SZIF Praha
16. – 21. června
Nizozemské rodinné farmy – zahraniční exkurze
20. – 21. června
Za projekty CLLD na Sedlčansko - exkurze

RO SZIF České Budějovice
11. června
Zadávání veřejných zakázek v rámci projektů spolufinancovaných z Programu rozvoje venkova - seminář
14. června
Den zemědělce a venkova Písek – seminář s exkurzí
18. – 20. června
Jak se farmaří na Moravě aneb za poznáním na východ – exkurze
20. června
Venkovská turistika a agroturistika v jižních Čechách – seminář s exkurzí

RO SZIF Hradec Králové
13. června
Kulatý stůl - konference
14. června
Zemědělský den – propagační akce
5. – 6. června
Realizace nástrojů politiky rozvoje venkova s vazbou na sektor lesního hospodářství – seminář s exkurzí
20. června
Realizace pozemkových úprav a jejich význam pro zlepšení funkčnosti krajiny – konference s exkurzí

RO SZIF Brno
6. června
Zpracování rostlinné produkce, požadavky na zpracování, odbyt vlastní produkce - seminář
7. – 8. června
Změny v hospodaření na ZPF v oblastech postižených suchem – seminář
8. června
Gastronomický festival v Habrech – propagační akce
9. – 12. června
Možnosti spolupráce v oblasti zemědělské produktivity – zahraniční exkurze
19. června
Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti rostlinné výroby – seminář s exkurzí
24. – 25. června
Exkurze za inspirací a příklady z praxe v oblasti sociálního zemědělství – zahraniční exkurze

Celostátní síť pro venkov v červnu 2019 připravuje akce se zaměřením
na Program rozvoje venkova
RO SZIF Olomouc
10. – 14. června
Exkurze po projektech PRV – zahraniční exkurze
15. června
Představení Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov na akci Ovčácký den na Valašsku – prezentační akce

RO SZIF Opava
13. – 14. června
Změnili jsme klima, teď změňme sebe, ještě je čas sázet stromy – konference s exkurzí
22. června
Moderní minulost – seminář na propagační akci

Bližší informace o akcích Celostátní sítě pro venkov najdete na webu www.szif.cz nebo www.eagri.cz

