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Pozvánka na semináře 

"Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020: priority a opatření pro 
lesní hospodářství a další možnosti financování lesního hospodářství 

z národních zdrojů" 

V ážená paní, vážený pane, 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací 
si Vás dovoluje pozvat 

na čtyři jednodenní semináře pořádané pod záštitou a s finančním přispěním 
Ministerstva zemědělství - Úsek lesního hospodářství, 

Seminář seznámí účastníky s obsahem nového Programu rozvoje venkova na 
období 2014 - 2020 se zaměřením na priority a opatření se vztahem k lesům a 
lesnímu hospodářství. Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020 
upravuje podmínky čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o nové programové období, je nutné seznámit se s novými 
prioritami a pravidly. Účastníci budou dále seznámeni s aktualitami v dotační 
politice lesního hospodářství financované z národních zdrojů. 

Příloha 

Ing. Michaela Šolcová 
ředitelka Ústavu zemědělské ekonomiky 

a informací 

Termíny a místa konání seminářů, program semináře a organizační pokyny 
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Termíny Místa konání 

6. 10.2015 Střední lesnická škola Jurikova 588, 753 01 Hranice 

13. 10.2015 Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha 
Schwarzenberga Písek, Lesnická 55 
Lesnická 55, 397 O 1 Písek 

3.11.2015 Mlýnhotel2 ***, Vílanec 4,58835 Vílanec u Jihlavy 

10. ll. 2015 Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odbOlná 
škola Lesnická 9,541 II Trutnov 

Program semináře 
09:30 - 10:00 Registrace 

10:00 - 10:30 PRV - obecné informace 

10:30 - II :45 Investiční opatření PRV 

II :45 - 13 :00 Environmentální opatření PRV 

13 :00 - 13 :45 Přestávka na oběd 

13:45 - 15:15 Národní podpory LH (NY 30/2014 Sb., podpory PGRLF, a.s., aj.) 

15: 15 - 16:00 Evaluace, diskuse a ukončení semináře 

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu místa konání, času, programu nebo 
přednášejících, pokud to bude z organizačních nebo technických důvodů 

nezbytné. 

Organizační pokyny 
Doprava na místo konání individuální, automobilem, autobusem nebo vlakem. 
Parkování automobilů u České lesnické akademie Trutnov - střední škole a vyšší 
odborné škole Lesnická 9, 541 II Trutnov není přímo u objektu možné. 
Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající 
orgamzace. 

Účast na semináři je bezplatná. Přihlašovat se můžete na www.uzei .cz/akce 
Potvrzení účasti na semináři sdělte vždy 5 pracovních dní před termínem akce!!! 

V případě dalších otázek nebo nejasností se, prosím, obraťte na organizačního 
garanta: 
Kristýna Stránská 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 
Mánesova 1453/75, 12000 Praha 2 - Vinohrady 
Pracoviště: Slezská 100/7, 12000 Praha 2 - Vinohrady 
tel: 222 000 433, mobil: 724 571 858 
e-mail: stranska.kristyna@uzei.cz web: www.uzei.cz 


