Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na seminář

Sdílení současných poznatků k vybraným okruhům
rozvoje venkova a zemědělství
Seminář se uskuteční dne 7. března 2019 od 08:00 do 15:00 hodin ve společenském sále
restaurace Chata Habřinka, České Libchavy 171, 561 14 České Libchavy.
V rámci semináře budou účastníci informováni o aktuálních novinkách v Programu rozvoje
venkova 2014-2020 (PRV) a dále o vybraných okruzích souvisejících s realizací politiky rozvoje
venkova ve východočeském regionu. V průběhu programu, zejména v jeho odpolední části, bude
prostor pro diskuzi nad prezentovanými tématy s přednášejícími lektory. Případné dotazy směřujte
na e-mail: jaroslav.novotny@szif.cz
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Prezence účastníků
Zahájení bloku odborných přednášek
Aktuální informace v dotačních titulech pro zemědělský sektor včetně Programu rozvoje
venkova
Ing. František Smítal, akreditovaný poradce MZe, Agrární komora Ústí nad Orlicí
Přestávka na občerstvení
Integrované postupy v ochraně rostlin jako forma ochrany dotovaného majetku
Ing. Karel Říha, zemědělský poradce
Uplatnění diagnostiky ve výživě a hnojení rostlin při ochraně životního prostředí v rámci
agroenvironmentálně-klimatických opatření
Ing. Jiří Dostál, CSc., AGROEKO Žamberk s.r.o.
Inovace technologie hnojení a zpracování půdy v rámci operace 16.2.1
Ing. Tomáš Javor, DiS., AGROEKO Žamberk s.r.o.
Přestávka na občerstvení
Příklady inspirativních projektů z evropského prostoru realizovaných v Programech rozvoje
venkova dalších členských států Evropské unie
Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, Celostátní síť pro venkov
Využití přípravků ochrany rostlin pro ochranu dotovaného majetku
Ing. Jiří Andr, Ph.D., MBA, AG NOVACHEM s.r.o.
Oběd
Blok pro diskuzi a dotazy k prezentovaným tématům s přednášejícími lektory
moderuje Ing. Jiří Dostál, CSc., AGROEKO Žamberk s.r.o.
Shrnutí semináře a ukončení

Na seminář Vás srdečně zve
Ing. Aleš Sobel
ředitel RO SZIF Hradec Králové

„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“.

