Vás pozýva na akreditovaný vzdelávací program

AGROENVIRONMENTÁLNO – KLIMATICKÉ OPATRENIE

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č. POA: 2782/2014/95/1

MIESTO KONANIA:
NITRA:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

TERMÍNY:
16. - 17. 03. 2017

Cieľová skupina: Konatelia a zodpovední pracovníci poľnohospodárskej prvovýroby, ktorí zavádzajú
a uplatňujú poľnohospodárske výrobné postupy prispievajúce k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia,
prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny. Žiadatelia o platbu v rámci Agroenvironmentálno –
klimatického opatrenia z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti o zavádzaní poľnohospodárskych
výrobných postupov, ktoré prispievajú k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a
zmierneniu klimatickej zmeny a o systéme podpory daného hospodárenia.
Učebné osnovy:
Úvod do problematiky: Opatrenia prispievajúce k ochrane životného prostredia, prírodných zdrojov a
zmierneniu klimatickej zmeny
Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a rozdelenie na jednotlivé podopatrenia
Základné podmienky hospodárenia na poľnohospodárskej pôde oprávnenej na poskytnutie podpory
Hospodárenie prispievajúce k ochrane kvality vody
Hospodárenie prispievajúce k zníženiu rizika erózie pôdy
Hospodárenie prispievajúce k zachovaniu biodiverzity, hlavne v územiach európskeho významu a
územiach s vysokou prírodnou hodnotou
Zachovanie a udržateľné využívanie a rozvoj genetických zdrojov v poľnohospodárstve
Rozsah:

14 hodín

Účastnícky poplatok:

95 € (vrátane DPH) pri úhrade prevodom z účtu, 97 € (vrátane DPH) pri úhrade
v hotovosti pri prezentácii

Organizačný garant:

Ing. Zuzana Repiská
tel.: 037/7910 231, 0902/920 860, fax.: 037/7910 159
e-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk

UPOZORNENIE:
Žiadateľ o platbu v rámci Agroenvironmentálno – klimatického opatrenia z Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020 je povinný do konca prvého roka záväzku absolvovať
školiaci kurz resp. splnomocniť osobu, ktorá je u neho v pracovnoprávnom vzťahu alebo
v obdobnom vzťahu, aby tento kurz absolvoval – v zmysle § 19, ods. 14 nariadenia vlády
SR č. 75/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a vykonaní záverečnej skúšky
absolventi získajú osvedčenie, ktoré sú povinní spolu s potvrdením zaslať na regionálne
pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúre v mieste podania jednotnej žiadosti do
10 pracovných dní odo dňa vystavenia - v zmysle § 19, ods. 15 nariadenia vlády SR č.
75/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Informácie pre záujemcov:
1. Registrácia účastníkov: v prvý deň odborného vzdelávania do 9.00 hod. v mieste konania.
2. Záväznú prihlášku zašlite najneskôr 3 dni pred začiatkom konania kurzu na adresu:
Ing.
Zuzana Repiská, Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania, Agroinštitút
Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, faxom: 037/79 10 159, resp. mailom:
zuzana.repiska@agroinstitut.sk. Prihlásiť sa môžete tiež prostredníctvom nasledujúceho linku:
http://www.agroinstitut.sk/kalendar-skoleni-detail/?id=623
3. Účastnícky poplatok: 95 € vrátane DPH (v cene: školné, študijný materiál, 2x obed)
úhrada bankovým prevodom, resp. v hotovosti pri prezentácii (čiastka 97 €).
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica, č. ú.: IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 120005
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
4. Ubytovanie nie je zahrnuté v cene. V prípade, že máte záujem o ubytovanie v mieste konania
školenia, uveďte poznámku v e-maily, alebo si môžete rezervovať ubytovanie prostredníctvom linku:
http://www.agroinstitut.sk/hotel-agroinstitut-rezervacia/ Cena za dvojlôžkovú izbu vrátane raňajok:
25€/osoba.
5. Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch
záväzné pre Agroinštitút Nitra, štátny podnik, ako aj pre účastníka, resp. jeho vysielajúcu organizáciu.

mediálny partner:

Záväzná prihláška
AGROENVIRONMENTÁLNO – KLIMATICKÉ OPATRENIE
16. - 17. 03. 2017

Meno a priezvisko, titul: ................................................................................................................…........
Dátum a miesto narodenia: .....................................................................................................................

(Osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vydania osvedčenia, vedenia
dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávacích aktivitách, vydania potvrdenia v zmysle zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Organizácia (presný názov a adresa podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
e-mail: ..................................................................... tel.: .........................................................................
IBAN: ....................................................................... IČO: ........................................................................
DIČ: ........................................................................ IČ DPH: ....................................................................

Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok vo výške ………………,- € na účet Štátna pokladnica
č. ú.: IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol 0308, variabilný symbol: 120005
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
Potvrdzujem správnosť údajov uvedených v záväznej prihláške.
Dátum:

Pečiatka a podpis:



