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Pozvánka
Ministerstvo zemědělství si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov a ve spolupráci
s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů dovoluje pozvat na workshop

„MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM
SEKTORU“
Akce je zaměřena především na mladé začínající zemědělské podnikatele, kteří budou mít
možnost získat inspiraci pro své podnikatelské aktivity a vyměnit si zkušenosti se zástupci
úspěšných podnikatelů a žadatelů z Programu rozvoje venkova.
Místo konání:

Střední odborná škola, Zemědělská 2115/3, 787 01 Šumperk

Termín konání:

25. října 2018

Program:
07:30 – 08:15

Prezence účastníků na Střední odborné škole v Šumperku

08:15 – 08:30

Zahájení a úvodní slovo, informace o aktivitách Celostátní sítě pro venkov („CSV“).
Stručná informace o 7. kolu příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova 2014‒2020.
Ing. Karolína Menclová, ředitelka ČMSZP

08:30 – 9:30

Informace o projektu Programu rozvoje venkova 2013‒2017 „Porážka a zpracování
masa“ a informace o projektu z Programu rozvoje venkova 2014‒2020 „Rozšíření
provozu jatek“. Mezigenerační výměna zkušeností v zemědělském podniku, který
realizuje i diverzifikací činností (prodej vlastních výrobků).
Ing. František Winter, jednatel společnosti MARWIN v.o.s.

09:30 – 10:00

Informace o projektu „Modernizace farmy Březná – II. etapa“, který byl podpořen
z Programu rozvoje venkova v zemědělské společnosti ZEAS Březná a.s..
Ing. Miroslav Jan Buchta, předseda představenstva ZEAS Březná a.s.

10:30 – 11:30

Přestávka na občerstvení a následně přesun do podniku ZEAS Březná a.s.

11:30 – 13:00

Exkurze v areálu podniku ZEAS Březná a.s. (sídlo firmy: Náměstí Míru 4, 789 91
Štíty; farma: Březenský Dvůr, Březná, 789 91 Štíty). Praktická ukázka čerpáním
dotací, výměna zkušeností s administrací projektu.

13:00 – 14:00

Přesun z farmy zpět do Šumperka, diskuse, závěr workshopu.

;

Kapacita akce je omezena na 20 osob.

Z finančních prostředků CSV je zajištěno občerstvení, pronájmy, lektorné, organizace akce.

Svoji účast potvrďte nejpozději do 19. 10. 2018 na e-mail: menclova@cmszp.cz

Za organizační tým srdečně zve

Ing. František Winter, předseda
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

