Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
si Vás ve spolupráci s organizací Agrovenkov o.p.s. dovolují pozvat na

Setkání Celostátní sítě pro venkov na téma možností pracovního
uplatnění v souvislosti s implementací PRV
Cílem setkání pořádaného na platformě Celostátní sítě pro venkov je nabídnout zájemcům prostor
pro moderovanou diskuzi, výměnu zkušeností a vzájemné předání informací mezi jednotlivými
účastníky akce ve vazbě na vybraná témata a priority Programu rozvoje venkova (PRV) jako jsou
např. investice do zemědělských podniků, zahájení zemědělské činnosti mladých zemědělců nebo
diverzifikace zemědělských činností.
Na setkání jsou zváni jednak zástupci zemědělských podniků, kteří se mohou s ostatními účastníky
podělit o příklady pozitivních proměn českého zemědělství realizovaných s podporou PRV, a dále
zájemci o uplatnění v zemědělském sektoru, kteří mohou prezentovat a s přítomnými zástupci
zemědělské praxe diskutovat pro ně podstatné vlivy, které mají vliv na jejich rozhodování o uplatnění
či dalším studiu v oboru.
3. prosince 2019 od 9:00 do 12:00 hodin
Vzdělávací centrum Školní statek Vestec
při Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Chrudim,
Vestec 27, 537 01 Chrudim
Prezence účastníků je možná 30 minut před začátkem setkání.

TÉMATA SETKÁNÍ





Představení Celostátní sítě pro venkov (CSV) a plánovaných aktivit v roce 2020
Vystoupení zástupců zemědělských podniků a prezentace investic realizovaných
s podporou Programu rozvoje venkova 2014–2020
Představení příkladů stimulace zahájení aktivního agropodnikání mladých zemědělců
prostřednictvím PRV
Diskuze účastníků nad tématy Zemědělská revoluce, Generační obměna
v zemědělském sektoru, Společná zemědělská politika po roce 2020+, aktivity CSV
Případné dotazy a potvrzení Vaší účasti směřujte na e-mail: jaroslav.novotny@szif.cz
Na setkání Vás srdečně zvou
Ing. Lenka Brožková
ředitelka
Agrovenkov o.p.s.

Ing. Aleš Sobel
ředitel RO Hradec Králové
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“.

