Prosíme zaslať obratom!!!!!

AGROENVIRONMENT

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Meno, priezvisko, titul: ........................................................................................…..
organizácia (adresa, PSČ) ............................................................................................
....................................................................................................................................
dátum narodenia: .......................................................................................................
/Osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom
vydania osvedčenia v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov./
pracovné zaradenie: ...................................................................................................
tel.: ......................................................... fax: .............................................................
e-mail: ........................................................................................................................
IČO: ..............................................................
DIČ: ...............................................................IČ DPH: .................................................
Záväzne sa prihlasujem na termín:
NITRA:
25. – 26. 10. 2011
KOŠICE:
22. – 23. 11. 2011
Záväzne si objednávam stravu:
1. deň:
O (3,50€)
2. deň:
O (3,50€)

V (3,00€)

(Náklady na stravu uhradiť spolu s účastníckym poplatkom bankovým prevodom
resp. v prvý deň kurzu pri prezentácii.)
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok + náklady na stravné vo výške
………………,- € na účet Štátna pokladnica 7000330247/8180, konštantný symbol
0308, variabilný symbol 107009, špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
..............................

Dátum:

Pečiatka a podpis:

Vás pozýva na vzdelávací kurz

AGROENVIRONMENT
Miesto a termín konania: NITRA: 25. – 26. 10. 2011
Agroinštitút Nitra, š.p., Akademická 4, 949 01 Nitra
KOŠICE: 22. - 23. 11. 2011
Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov,
Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Cieľ kurzu:

Cieľová skupina:

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť subjektom
poľnohospodárskej prvovýroby potrebné informácie
z oblasti environmentálneho hospodárenia, ktorého
snahou je zavádzanie poľnohospodárskych výrobných
postupov zameraných na ochranu a zlepšenie životného
prostredia. Hlavnou náplňou je oboznámiť poberateľov
agroenvironmentálnej podpory resp. záujemcov o danú
podporu so správnym plnením a realizáciou záväzkov.
fyzické
a právnické
osoby
podnikajúce
v poľnohospodárskej prvovýrobe, ale hlavne žiadatelia o
podporu z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013
v rámci
opatrenia
„AGROENVIRONMENTÁLNE
PLATBY“.

Osnova kurzu:

I. Program rozvoja vidieka 2007-2013
• Agroenvironmentálna podpora /podmienky výberu žiadosti o zaradenie,
podmienky poskytnutia agroenvironmentálnej podpory, jednotlivé
podopatrenia, kombinačné schémy, transformácia, rozšírenie, prevzatie
záväzku, ...
II. Životné prostredie vo vzťahu k poľnohospodárstvu
• Krížové plnenie (Cross compliance): (Podmienky dodržiavania krížového
plnenia – požiadavky hospodárenia - SMR), Dobré poľnohospodárske
a environmentálne podmienky - GAEC)
• Minimálne požiadavky pre používanie hnojív a prípravkov na ochranu
rastlín
III. Postupy šetrné k životnému prostrediu
• Základná podpora
• Integrovaná produkcia
• Ekologické poľnohospodárstvo
IV. Pôdoochranné opatrenia
V. Zachovanie biodiverzity
•
Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
• Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov
• Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat

AGRONVIRONMENT
Rozsah kurzu:

16 hodín

Organizačná forma:

denná forma, kurz

Organizačný garant:

Kristína Páleníková
tel.: 037/7910 280, 0907/356749, fax.: 037/7910 159
e-mail: kpalenikova@agroinstitut.sk

Účastnícky poplatok:

70 € (vrátane DPH)

Školiaci kurz je akreditovaný MŠ SR. Po jeho absolvovaní a vykonaní záverečnej
skúšky absolventi získajú osvedčenie, ktoré musia v prípade podpory z opatrenia
Agroenvironmentálne platby predložiť na regionálne pracovisko PPA
do 5 pracovných dní odo dňa vystavenia.

Informácie pre záujemcov a organizačné pokyny:
1.

Registrácia účastníkov: v prvý deň školiaceho kurzu od 8.30 do 9.00 hod.

2.

Možnosť zabezpečenia celodennej stravy. Prosím vyznačiť v záväznej
prihláške.

3.

Možnosť rezervácie ubytovania: KOŠICE (tel.: 055/7969128,
055/7969111), NITRA (tel.: 037/7910 111, 037/6533 361)

4.

Záväznú prihlášku zašlite najneskôr 3 dni pred termínom konania
školenia:
na adresu: Kristína Páleníková, Centrum pôdohospodárskeho
poradenstva a celoživotného vzdelávania, Agroinštitút Nitra, štátny
podnik Akademická 4, 949 01 Nitra, faxom: 037/79 10 159, resp. mailom.

5.

Účastnícky poplatok: 70 € vrátane DPH (v cene: školné, študijný materiál)
+ náklady na stravné: uhradiť bankovým prevodom resp. v hotovosti
pri prezentácii.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000330247/8180
konštantný symbol: 0308 , variabilný symbol: 107009, špecifický symbol
(uviesť Vaše IČO): .................................

6. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky
uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre Agroinštitút, Nitra,
štátny podnik, ako aj pre účastníka, resp. jeho vysielajúcu organizáciu.

