V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Vás srdečně zveme na
XX. ročník
Manažerského, marketingového a obchodního fóra zemědělců,
potravinářů, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví
Jihočeského kraje a Kraje Vysočina
dne 10. března 2020 od 11:00 hod. v Kulturním domě Dražice,
Dražice 166, 391 31 Dražice, okres Tábor, Jihočeský kraj
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 do 16:00 hod.
12:00 – 13:00 hod.
Oběd formou rautu
13:00 – 16:00 hod.
Odborný seminář
Zahájení, přivítání hostů, Ing. Miroslav Vondruška, předseda Okresní agrární komory Tábor
Prezentace generálních partnerů fóra, Ing. Jaroslav Tomšů, ředitel Agrotom marketing
Státní zemědělský intervenční fond jeho činnost. Celostátní sítě pro venkov a její činnost.
Program rozvoje venkova a výzvy Místních akčních skupin.
Ing. Jiří Chmel, ředitel Stání zemědělský intervenční fond (SZIF) Regionálního odboru České Budějovice
České a evropské zemědělství - výhled
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory České republiky
Společná zemědělská politika 2020+
Ing. Jan Doležal, tajemník Agrární komory České republiky
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 2020
Ing. Miloslav Chlan, emeritní předseda Ústředního bramborářského svazu ČR
Ekonomické aspekty, varianty a dopady připravovaných změn Evropské unie v zemědělství.
Prof. Ing. Luboš Smutka, PhD., vedoucí katedry obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty České
zemědělské fakulty v Praze
Diskuse účastníků.
Účast na semináři 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

dne 10. března 2020 od 11:00 hod. v Kulturním domě Dražice, Dražice 166, 391 31 Dražice, okres Tábor
Jméno, příjmení, titul, pozice – funkce ve firmě/ družstvu, společnosti
……….……………………………………………………………….
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………….
.
.
.
.
Společnost, instituce
…………………………………………………………………………..

Vyplněné návratky zašlete na e–mail : howorka@seznam.cz nejpozději do 6. března 2020 do 11:00 hodin

