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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 2014‒2020 („PRV“). 

Místo konání:  Budova Gymnázia, střední odborné školy, středního odborného 

učiliště a vyšší odborné školy, Riegrova 1403, 508 01Hořice 

Termín konání: 20. března 2018  

 

Program: 

07:30 – 08:00 Prezence účastníků 

 

08:00 – 08:30 Zahájení a úvodní slovo, informace o aktivitách Celostátní sítě pro venkov („CSV“) 

 

08:30 – 09:20 Představení farmy a osobních zkušenosti s méně příznivými oblastmi (LFA).   

Dušan Kresl, soukromě hospodařící zemědělec, místopředseda ČMSZP  

 

09:20 – 09:40 přestávka, občerstvení  

 

09:40 – 10:30 Představení farmy a osobních zkušeností s Agroenvironmentálně-klimatickými 

opatřeními (AEKO) podporovanými z PRV 2007‒2013 a z PRV 2014‒2020. 

 Ing. Kamil Surovík, ředitel společnosti S A B A S spol. s r.o.  

 

10:30 – 11:30 Diskuze o zkušenostech s čerpáním dotací nejen z PRV 

 

11:30 – 12:15 přestávka, občerstvení 

 

12:15 – 14:00 Exkurze:  

 Školní statek, Jižní 2118, 508 01 Hořice  

 Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda 

507 73 Dobrá Voda u Hořic 210 

     „Modernizace farmy Dobrá Voda v oblasti živočišné výroby“ 
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Z finančních prostředků CSV je zajištěno občerstvení, pronájmy, lektorné, organizace akce. 

 

Svoji účast potvrďte nejpozději do 14. 3. 2018 na e-mail: menclova@cmszp.cz 

Kapacita přednáškové místností i počet míst exkurze jsou omezeny. Do Vaší přihlášky prosím uveďte, zda máte 

zájem o účast na exkurzi (pokud nebude tato informace v přihlášce na workshop uvedena, bude to považováno 

za odmítnutí účasti na exkurzi). Pokud převýší počet zájemců stanovené kapacity, budou upřednostněni zájemci, 

kteří pozvali přihlášku v dřívějším termínu a odmítnutí zájemci budou o tomto informováni. Děkujeme za 

pochopení.   

 

 

Za organizační tým srdečně zve 

 

 

         Ing. Karolína Menclová, ředitelka 

     Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů 
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