V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov si Vás dovolujeme pozvat na semináře

„Dotační možnosti v agrárním sektoru ve Strategickém
plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027,
Plzeňský kraj“,
které se budou konat ve dnech 29. listopadu a 6. prosince 2022
od 9:00 – 14:30 hodin
Místo

Datum

Kulturní dům, Losiná 240, 332 04 Losiná
přihlásit se

ZDE

nebo

29. 11. 2022

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy,
Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy

6. 12. 2022

přihlásit se

ZDE

nebo

Program seminářů:
9:00–9:20

Zahájení semináře a úvodní slovo organizátorů akce
(Ing. Drahoslava Brabcová, ředitelka Regionálního odboru České Budějovice, SZIF
a Radek Hora, předseda Asociace soukromého zemědělství Plzeňsko, z.s.)

9:20–10:30

Strategický plán Společné zemědělské politiky 2023–2027 s představením
inspirativních projektů Programu rozvoje venkova 214–2020
(Ing. Kateřina Bělinová, ředitelka Odboru přímých plateb Ministerstva zemědělství)

10:30–11:30 Celofaremní ekoplatba, vazba na LPIS, záložky, tisky, představení projektů
precizního zemědělství
(Ing. Josef Vrzáň, PV-Agri, akreditovaný poradce Ministerstva zemědělství)

11:30–12:00 Dotazy a diskuse k předneseným tématům
12:00–12:30 Přestávka, coffee break
12:30–14:00 Novela zákona č. 299/2021 Sb., kterou se mění zákon č.156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění
pozdějších předpisů. Evidence hnojiv a výnosů v LPIS.
(Ing. Josef Vrzáň, PV-Agri, akreditovaný poradce Ministerstva zemědělství)

14:00–14:15 Dotazy a diskuse k předneseným tématům
14:15–14:30 Celostátní síť pro venkov
(Ing. Kamila Havel Kupcová, krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov)

Semináře jsou zaměřeny na čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů.
Účast na nich je bezplatná, občerstvení zajištěno.

Z organizačních důvodů a omezené kapacity účastníků seminářů,
je nutné se přihlásit na semináře do 24. 11. 2022
výše na pozvánce u příslušné akce.

Za organizátory srdečně zvou
Ing. Drahoslava Brabcová
ředitelka RO České Budějovice, SZIF

Radek Hora
předseda Asociace soukromého zemědělství Plzeňsko, z.s.

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.

