
 

  

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Vás, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství 
a Státním zemědělským intervenčním fondem, srdečně zveme na webinář 

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

2014 – 2020 

13. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 
Středočeský kraj a Praha 

 
Kdy:  24. září 2021 od 9:00 do 12:00 hod 
Místo:   on-line zde (prostředí Microsoft Teams) 

K připojení na webinář není zapotřebí instalace žádné aplikace, připojení je možné přes 

webové rozhraní (v případě tabletu nebo telefonu je však třeba mít MS Teams 

nainstalované). 

Cílem webináře je:  

 Přiblížit zemědělským subjektům situaci v oblasti čerpání dotací  

z Programu rozvoje venkova 2014–2020 (dále jen „PRV“) na podporu investic 

do zemědělské činnosti. 

 Seznámit účastníky s novinkami v  rámci aktuálně vyhlášeného kola příjmu.  
 Porovnat podmínky s minulými koly PRV.  
 Představit podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 

 Prezentovat příklady dobré zemědělské praxe v PRV 

 Předání zkušeností. 

 Vyhodnocení chyb z předchozích kol příjmu žádostí. 
 

Limit je maximálně 50 připojených účastníků.  

Na webinář je nutné se předem registrovat ZDE, nejpozději  

do 23. 9. 2021 do 14:00 hod. 

Za organizátory srdečně zve  

Ing. Zdeněk Procházka 

ředitel Regionálního odboru Praha  

Státní zemědělský intervenční fond 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI3NDU2NjktY2M5Yi00Yjg2LTkyOWEtYzAyZjNmZWU5Mzk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c0de962-bcda-4490-991f-b971afe61ed9%22%2c%22Oid%22%3a%22306a2457-340e-46b4-a41f-e9852c3e3df1%22%7d
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YukNfNq8kESZH7lxr-Ye2VckajAONLRGpB_phSw-PfFUM0xSMVYxMFhYUEpDS01RS1dIVjk1QkNSRC4u


 

  

PROGRAM: 

Čas Program 

8:30 – 9:00 Přihlašování účastníků přes MS Teams 

9:00 – 11:30  Zahájení webináře a informace o činnosti RO Praha, 
představení CSV,  

 Informace k Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV)  
v souvislosti s 13. kolem příjmu žádostí  

 Změny v pravidlech jednotlivých operací  
• 1.1.1. Vzdělávací akce 
• 1.2.1Informační akce 
• 4.3.2. Lesnická infrastruktura  
• 6.4.1 Investice do nezemědělských činností  
• 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách 

 Představení formuláře žádosti PRV 
 Příklady dobré zemědělské praxe v PRV a vyhodnocení 

chyb z předchozích kol příjmu žádostí 

 Informace k zadávání zakázek 

11:30 – 12:00 Dotazy, diskuze, závěr 
 

Účast na webináři je bezplatná, registrace do 23. 9. 2021 do 14:00 hod. ZDE 

Registrovat se můžete i pomocí QR kódu. Ve formuláři můžete předem položit dotaz. 

 
Přednášející:  

Ing. David Brož, Společnost mladých agrárníků 

Připomínáme, že příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře 
v termínu od 5. 10. 2021 8:00 hodin do 26. 10. 2021 18:00 hodin. 

UPOZORNĚNÍ 

Připojením k webináři účastník dává SZIF souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb.,  

o zpracování osobních údajů, a v souladu  

s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,  

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

č. 95/46/ES (GDPR). Účastník webináře, který bude mít v jeho průběhu zapnutou webkameru, dává svým připojením k webináři 

současně SZIF souhlas se zveřejněním pořízeného záznamu, obsahujícího jeho podobu, a to na webu SZIF do 26. 10. 2021. 

Udělený souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat, avšak odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 

osobních údajů do doby tohoto odvolání. 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

 a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YukNfNq8kESZH7lxr-Ye2VckajAONLRGpB_phSw-PfFUM0xSMVYxMFhYUEpDS01RS1dIVjk1QkNSRC4u
http://www.szif.cz/

