POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Dotační podmínky přímých
plateb a plošných plateb
PRV včetně welfare
hospodářských zvířat.
Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o struktuře, obsahu a významu
jednotné žádosti v zemědělské dotační politice. Dalším cílem je seznámit účastníky
semináře s aktualizovanými dotačními podmínkami jednotlivých plateb, o které lze
žádat prostřednictvím jednotné žádosti. Seminář si klade za cíl zvýšit úroveň znalostí
týkajících se jednotné žádosti, přispět k vyšší úrovni čerpání finančních prostředků a
usnadnit proces podávání jednotné žádosti.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:
17. 10. 2017, Ostrožsko, a.s., Ostrožská Lhota čp. 413, 687 23
Ostrožská Lhota

Zemědělský svaz České republiky
PROGRAM SEMINÁŘE

Dotační podmínky přímých plateb a plošných plateb PRV včetně welfare
hospodářských zvířat

8.30 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 15.00

Seminář

Program semináře:
1. Obsah a význam jednotné žádosti.
2. Dotační podmínky přímých plateb (SAPS, greening, další přímé platby
včetně navrhovaných změn pro rok 2018, příklady nejčastějších porušení v
praxi).
3. Dotační podmínky plošných plateb PRV (AEKO, LFA a další plošné platby,
příklady nejčastějších porušení v praxi).
4. Dotační podmínky welfare hospodářských zvířat.
5. Elektronické podání jednotné žádosti.
6. Hlavní změny podmíněnosti od roku 2017.

Lektor:

Ing. Lubomír Smrček

Organizační pokyny a přihláška
Vložné na semináři včetně podkladových materiálů činí 300 Kč, bude hrazeno při
prezenci.
Stravování bude zajištěno.
Přihlášení na seminář lze nejpozději do 13. 10. 2017 na tento kontakt:
Ing. Dagmar Gracová
ZS ČR ú. o. Uherské Hradiště
Svatoplukova 346
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 572 551 219
Mobil: 778 151 679
Mail: szds-uh@uh.cz
Při přihlašování, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Věk do 40 let nebo nad 40 let
- Název PO + sídlo nebo adresa FO
- IČ
- Uveďte, zda se jedná o soukromého zemědělce nebo zaměstnance nebo rodinného
příslušníka soukr. zemědělce, který u něj pracuje, ale není jeho zaměstnanec, příp.
jinou alternativu
- Kontaktní mail
Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou
spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační
akce.
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz

