Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
ve spolupráci
s Ovocnářskou unií České republiky

pořádají školení
za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce podle § 12 odst. 5 písm. i) nařízení
vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření
Čas a místo konání:
11. 6. 2019 Praha - Ruzyně ( budova ÚKZÚZ – Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 - Ruzyně)
 8:30 - 9:00 hod. :
registrace
 9:00 - 11:30 hod.:
školení IP – 1. část
 11:30 – 12:00 hod.:
přestávka, oběd
 12:00 - 14:00 hod.:
školení IP – 2. část
Náplň školení - přednášející:
 SISPO – Ing. J. Kloutvorová – Problematika reziduí v ovoci
 ÚKZÚZ – OdTK - Ing. P. Boleloucký/Ing. J. Vačkář - Posuzování záměrů restrukturalizace
ovocných sadů v rámci dotačního titulu MZe - 1.R.; požadavky na doklady k uznané sadbě,
vazba na registr sadů
 ÚKZÚZ – RNDr. J. Juroch – Potvrzování vhodnosti lokality z hlediska výskytu karanténních
organismů pro potřeby dotačního titulu MZe - 1.R - restrukturalizace ovocných sadů; další
aktivity ÚKZÚZ
 MZe - Ing. J. Makovský Legislativní změny v NV.75/2015 Sb. a specifické podmínky v 5. roce
závazku
 SZIF - Ing. D. Nechanská Legislativní změny v NV.75/2015 Sb. a specifické podmínky v 5. roce
závazku
Certifikáty: budou distribuovány ÚKZÚZ na základě presenční listiny e-mailem nebo do datových
schránek
Vložné: (oběd, občerstvení, studijní materiály) 1.000 Kč (bez DPH) bude vybírán v hotovosti u presence.
Administrativní zabezpečení: Bc. Ilona Šafaříková, safarikova.oucr@seznam.cz, Mob. 774 616 132

Pozn. 1. V případě účasti jednatele právnické osoby je třeba doložit výpis z obchodního rejstříku.
Pozn. 2. Účastní-li se za firmu zástupce, musí u presence předložit plnou moc (vzor naleznete u on-line
registrace).
Pozn. 3. Na každou jednotlivou registraci je zajištěn pouze 1 oběd
Pozn. 4. Poslední běh školení se uskuteční dne 27. 8. 2019 v Holovousích v Podkrkonoší (areál VŠÚO)

