Národná sieť rozvoja vidieka SR
v spolupráci so Združením mladých farmárov na Slovensku – ASYF
Vás pozýva na stretnutie „Klub mladých farmárov“
Termín konania: 10.- 11.03.2017
Miesto konania: Penzión Pohoda, Kruštenica
Vložné: 20€*
Vložné pre členov, ktorí uhradili členský príspevok na rok 2017: 0€

10. 3. 2017
08:00 – 9:00

Registrácia účastníkov

09:00 – 9:10

Otvorenie, predstavenie aktivít ASYF (Milan Jurky, predseda
Združenia mladých farmárov Slovenska)

09:10 – 10:10

Aktuálne informácie k výzve 6.1 PRV SR 2014-2020 a k ďalším
výzvam a aktivitám PPA v roku 2017

10:10 – 11:05

Pôda a pripravované legislatívne zmeny k pôde v roku 2017

11:05 – 11:55

Možnosti mladého farmára so schváleným projektom v rámci
výzvy 6.1 PRV SR 2014-2020 pri získavaní pôdy z SPF

12:00 – 13:00

OBED

13:00 – 13:45

Právna poradňa – na tému „Pôda“

13:45 – 14:15

Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka a informácie o tom,
ako môže pomôcť (nielen) mladým farmárom

14:15 – 15:00

Požiadavky na schválenie prevádzkarne
farmárskych produktov z pohľadu PRV
a legislatívy SR

15:00 – 15:10

Občerstvenie

15:10 – 15:40

Možnosti chovu zvierat podhorských a horských podmienkach

15:40 - 16:00

Efektívne mikroorganizmy v pôde, v krmive

16:00 – 16:30

Zmena k lepšiemu je možná. Skúsenosti farmárky o tom ako štát
pomáha a chráni

16:30 -18:30

DISKUSIA (otázky, na ktoré nestačil cez program čas)

na spracovanie
SR 2014-2020

Zasadnutie predsedníctva - prijem nových členov
18:30

VEČERA

11. 03. 2017
09:00 - 10:00

Možnosti spracovania produktov z mlieka

10:00 - 11:00

Povinné grafické prílohy v elektronickej forme. Predstavenie
GSAA a ďalších softvérov (zástupca firmy ISAT)

11:00 - 11:30

Diskusia a ukončenie

Zmena programu je vyhradená.

Vašu účasť prosím potvrďte
info@mladyfarmar.sk do 08.03.2017.

telefonicky

+421 915 731 541

alebo

mailom

Ubytovanie a stravovanie podľa programu môžeme zaručiť len pre zaregistrovaných
účastníkov!
*Vložné zahŕňa výdavky za ubytovanie. Národná sieť rozvoja vidieka SR hradí
účastníkom výdavky za stravovanie (občerstvenie, obed a večeru).
Vložné resp. Členský príspevok, prosím uhradiť do 08.03.2017 na nasledovný bankový
účet:
IBAN: SK7411110000001017783018
BIC: UNICRSKBX
Pri úhrade členského príspevku, uveďte do poznámky ČL2017 MENO A PRIEZVISKO
(resp. NÁZOV FIRMY)
Pri úhrade účastníckeho poplatku, uveďte do poznámky ÚP MENO A PRIEZVISKO

Ďakujeme!
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

