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

Podmienky poskytovania priamych podpôr a ich kontrola pre rok 2017
5. 5. 2017

Miesto konania:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra
GPS: 48°18'21.4661281"N
18° 5' 59.3134403" E

Cieľ seminára:

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

Cieľová skupina:

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

Odborný program:
09.00 – 10.30
Podporné schémy na poľnohospodárskej pôde pre rok 2017 (Aktuálne priame podpory.
Administrácia čerpania priamych podpôr. Uplatňovanie administratívnych sankcii.)
Lektor: Ing. Juraj KOŽUCH, PhD. - generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej
agentúry
10.30 – 12.00
- Zmeny v oblasti priamych podpôr od roku 2017
Lektor: Ing. Mária ZEMANÍKOVÁ – dočasne preložená do funkcie riaditeľa sekcie
priamych podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry
12.00 – 12.30 - OBED
12.30 – 14.00
Výkon kontrol na mieste a stratégia pre rok 2017
Lektor: Ing. Jaroslav REMŽA, PhD. - riaditeľ
platobnej agentúry
Účastnícky poplatok:

sekcie kontroly

Pôdohospodárskej

50,00 € (vrátane DPH) pri platbe prevodom z účtu;
52,00 € (vrátane DPH) pri platbe v hotovosti na mieste;
(v účastníckom poplatku je zahrnuté: pracovné materiály, občerstvenie, obed)

Organizačný garant:

Ing. Zuzana Repiská, tel: 037/7910231, 0902/920 860,
fax: 037/7910 159, e-mail: zuzana.repiska@groinstitut.sk

Organizačné pokyny:
1.
Registrácia účastníkov: v deň školiaceho kurzu 8.30 - 9.00 hod.
2.

Záväznú prihlášku zašlite najneskôr 3 dni pred začiatkom konania seminára na adresu:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Ing. Zuzana Repiská, Akademická 4, 949 01 Nitra,
faxom: 037/79 10 159, alebo e-mailom: zuzana.repiska@agroinstitut.sk

3.

Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom, resp. v hotovosti pri registrácii
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.:
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 120 006, špecifický symbol: (uviesť Vaše IČO)

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Podmienky poskytovania priamych podpôr a ich kontrola pre rok 2017

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 .......................................................................
Označte jednu z možností:
Účastnícky poplatok vo výške ………………,- € bol uhradený dňa ..........................
na účet Štátna pokladnica č. ú.: IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol 0308, variabilný symbol 120 006
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
Účastnícky poplatok vo výške ........... € zaplatíme na mieste v hotovosti.

Dátum:

Pečiatka a podpis:



