v spolupráci so
Zväzom poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR
Vás pozýva na informačný seminár

Aktuálne pravidlá poskytovania podpôr od roku 2015

DLHÁ NAD ORAVOU:
30.3. 2015 (Agrodružstvo Dlhá, družstvo, Dlhá nad Oravou 261)
KOŠICE :

31.3. 2015 (Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, Cesta pod Hradovou 13/A)

NITRA:

8.4. 2015 (Agroinštitút Nitra, Akademická 4)

Cieľ seminára:

poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti hospodárenia a čerpania
podpôr a výkonu kontrol od roku 2015.

Cieľová skupina:

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ostatná
verejnosť, ktorá má záujem o získanie poznatkov z danej problematiky.

Odborný program:
08.30 – 09.30
- Čerpanie finančných prostriedkov v rámci projektových opatrení Programu rozvoja vidieka 2014-2020
Ing. Martin BARBARIČ - generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
09.30 – 11.00
- Základné kritériá oprávnenosti pre schémy podpôr SPP EÚ
- Schémy priamych platieb
- Uplatňovanie vybraných administratívnych sankcií
- Podrobnosti o rozhodnutiach týkajúcich sa notifikácií viazaných platieb
- Systém krížového plnenia 2015 – 2020
Mgr. František CÍRIA - riaditeľ Odboru priamych platieb a správnych činností, Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11.00 – 12.30
- Čerpanie finančných prostriedkov v rámci neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka 2014-2020
Ing. Rudolf TREBATICKÝ - riaditeľ Odboru environmentálnych činností, Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12.30 – 13.00 - OBED
13.00 – 14.00
- Administrácia čerpania podpôr na obdobie 2015 – 2020.
Ing. Juraj KOŽUCH, PhD. – riaditeľ Sekcie priamych podpôr, Pôdohospodárska platobná agentúra
14.00 – 15.00
- Kontrola dodržiavania podmienok pre príjemcov priamych platieb a podpôr formou neprojektových
opatrení - Ing. Martin ROVÁŠ, PhD., riaditeľ Odboru kontroly priamych podpôr a krížového
plnenia, Pôdohospodárska platobná agentúra

mediálny partner:

Organizačné pokyny:
1.

Registrácia účastníkov: v deň školiaceho kurzu 8.00 - 8.30 hod.

2.

Záväznú prihlášku zašlite najneskôr 3 dni pred začiatkom konania semináru na adresu: Kristína
Páleníková, Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, faxom: 037/79 10 159, príp. emailom: kristina.palenikova@agroinstitut.sk.

3.

Účastnícky poplatok: 60 € (vrátane DPH) (v cene: študijný materiál, obed) uhradiť bankovým prevodom
resp. v hotovosti pri prezentácii.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.:
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 107020
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Aktuálne pravidlá poskytovania podpôr od roku 2015
Organizácia (presný názov a adresa podľa živnostenského registra príp. štatistického úradu):
......................................................................................................................................................................
účastník/účastníci seminára:
meno a priezvisko:

................................................................................................................................

meno a priezvisko:

...............................................................................................................................

meno a priezvisko:

...............................................................................................................................

tel.:............................................................................fax:........................................................................
e-mail:....................................................................................................................................................
IBAN: ...................................................................... SWIFT/BIC: ..............................................................
IČO..................................................................................DIČ.................................................................
IČ DPH .......................................................................
Záväzne sa prihlasujem na termín:

DLHÁ NAD ORAVOU:

30.3. 2015

KOŠICE:

31.3. 2015

NITRA:

8.4. 2015

Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok vo výške ………………,- € na účet Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247,
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol 0308, variabilný symbol 1 07 020
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO): ............................
Dátum:

Pečiatka a podpis:



