„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

Škola obnovy venkova, o.p.s.
ve spolupráci s Místní akční skupinou CÍNOVECKO o.p.s.
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

v

r á m c i

v z d ě l á v a c í h o

p r o g r a m u

Zemědělství jako nedílná součást venkova v nových podmínkách

• Společná zemědělská politika – podpora zemědělců po roce 2013
• Program rozvoje venkova – zaměření výzev, možnosti získání
podpory v roce 2011
-

harmonogram výzev pro přijímání žádostí o dotace v roce 2011
opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců (pro FO i PO)
opatření I.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti
opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků
opatření I.1.2. Investice do lesů (lesnická technika, technické vybavení
provozoven, lesnická infrastruktura
opatření II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy

• Diskuse – výměna zkušeností, konzultace konkrétních záměrů
posluchačů
který se uskuteční

dne 18. ledna 2011
v budově Městského úřadu, Ruská 264//128, Dubí
9.00 hod

Seminář je organizován jako jednodenní a je zaměřen na aktuální informace o možnostech
podnikání ve venkovských oblastech a využití podpůrných prostředků ČR a EU včetně
příkladů dobré praxe.

Seminář je organizován v rámci projektu „Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme“,
realizovaného v rámci PRV, osa IV.opatření IV.2.1., záměr b) mezinárodní projekty spolupráce. Vedlejší
opatření I.3.1- Další odborné vzdělávání a informační činnost
Příspěvek EU: 80 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR: 20% veřejných zdrojů.

Hlavním cílem tohoto semináře je informovat potenciální žadatele o možnostech čerpání
dotací v rámci výzev, které bude MZe vyhlašovat v roce 2011. Účastníci budou seznámeni
s aktualizovanými obecnými a specifickými podmínkami pro poskytnutí dotace. V průběhu
diskuse i v individuálních konzultacích budou mít potenciáklní žadatelé možnost konzultovat
své konkrétní záměry.
Seminář je určen pro:
•

Zemědělec: zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba podnikající v
zemědělství v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve zněni pozdějších
předpisů, a některými dalšími zákony, v platném zněni), nebo jeho zaměstnanec, nebo
osoba blízká,

•

Fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích (tzn. vlastník nebo nájemce lesa),
které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí
nebo jejich sdružení, (či jejich zaměstnanec nebo osoba blízká),

•

Fyzická nebo právnická osoba zpracovávající zemědělské produkty a výrobky,
podnikající v zemědělství, potravinářství a lesnictví (či jejich zaměstnanec nebo osoba
blízká) včetně výzkumných a vzdělávacích institucí činných v daných oborech.

Přednášející: Ing. Emil Machálek, CSc., dlouholetý manažer projektů podporovaných
z Programu rozvoje venkova ČR

Program semináře
9.00 – 9.30
9.30 – 9.40

Registrace účastníků
Zahájení semináře

I. VZDĚLÁVACÍ BLOK
09.45 – 10:45
Úvod
Společná zemědělská politika EU po roce 2013, současný stav jednání, 3 variant\y
Program rozvoje venkova, aktuální stav a pokrok programu, harmonogram výzev na rok 2011
10:45 - 11:15
Diskuse
II. VZDĚLÁVACÍ BLOK
11:15 – 12.30
Příležitost pro mladé začínající zemědělce, podpora zahájení jejich podnikání, podmínky
Předčasné ukončení zemědělské činnosti, podpora zemědělců, kteří se rozhodnou předčasně
ukončit svou činnost a předat podnik nástupci
Synergie obou opatření
12:30 – 13:00
13.00 – 13.30

Diskuse
Přestávka

III. VZDĚLÁVACÍ BLOK
13:30 – 16.00
Modernizace zemědělských podniků
Investice do lesů (lesnická technika, technické vybavení provozoven, lesnická infrastruktura)
Zalesňování zemědělské půdy – podmínky pro získání dotace
16:00 – 16:30
Diskuse
16.30 – 17.00
Závěr semináře, zhodnocení, náměty
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Přihlášky na seminář:
telefonicky: e-mailem: tel. 606122068, kudrna@rra.cz
Příhláška:
FO:
Jméno a příjmení:………………………………………………IČ:…………………………….
Datum a místo narození: …………………………….bytem:…………………………………..
PO:
Název společnosti: ……………………………………………………………………………
se sídlem:………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
IČ: ……………………………….
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