Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj
Vás pozýva na informačný seminár na tému

"Ekologická poľnohospodárska výroba v prechodnom
období 2021 – 2022 v rámci PRV SR 2014 - 2020",
ktorý sa bude konať formou online webinára dňa 24.3.2021 so začiatkom o 8:45 hod.

Program
8:45 – 9:00

Otvorenie webinára a predstavenie RA NSRV SR pre Prešovský kraj
(Lucia Kolpaková, regionálna koordinátorka)

9:00 – 9:20

Vstup nových záujemcov do EPV v prechodnom období 2021 - 2022
(EPV)
(Ing. Rudolf Trebatický, MPaRV SR)

9:20 – 9:40

Registrácia nových záujemcov do EPV, zmeny, kontrola PPA
(Ing. Katarína Nováková, ÚKSÚP)

9:40 – 10:00

Základné informácie o kontrolách v EPV
(Ing. Peter Kulich, Naturalis SK s.r.o.)

10:00 – 12:00

Benefity ekologickej poľnohospodárskej výroby, predstavenie výstupov z
virtuálnej výstavy BIOfach Norimberg 2021 – prezentácie, kongres,
virtuálna prehliadka expozícií, diskusia
(zástupcovia EKOTREND Slovakia
Vaverčáková, Mgr. Miloš Homola)

–

Zuzana

Homolová,

Ing.

Jana

12:00 – 12:15

Prestávka

12:15 – 15:15

Príklad dobre praxe – prezentácie ekologických fariem na Slovensku
(zástupcovia a členovia EKOTREND Slovakia)

Dôležité informácie a inštrukcie
Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 23.3.2021 do 16-tej hodiny a to zaslaním emailu na adresu
antenapresov@mediinvest.sk v znení:
„Potvrdzujem účasť na webinári "Ekologická poľnohospodárska výroba v PRV SR 2014 – 2020 v prechodnom
období 2021 - 2022“ dňa 24.3.2021 MENO a PRIEZVISKO, telefónne číslo a okres.“
Po prijatí Vášho emailu v správnom znení Vám pošleme potvrdenie o registrácii Vašej účasti spolu s inštrukciami na
prihlásenie na online webinár.

Za účelom zabezpečenie kvalitného spojenia a hladkého priebehu webinára je potrebné sa prihlásiť z miesta s kvalitným a
stabilným pripojením na internet. Počas webinára je z dôvodu transparentnosti a za účelom zaznamenania odporúčané aby
mal každý účastník k dispozícii funkčnú kameru a mikrofón a počas videokonferencie mal kameru zapnutú a bol tak viditeľný
pre organizátora, prednášajúcu a tiež ostatných účastníkov webinára. Webinára sa môžete zúčastniť aj v prípade, že nemáte
funkčnú kameru alebo mikrofón, prosím Vás, aby ste nás o tom informovali vopred pri zaslaní prihlasovacieho emailu.
V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť
antenapresov@mediinvest.sk.

telefonicky na +421 948

635

525

alebo

emailom na

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásením sa na aktivitu udeľujem súhlas MEDIINVEST Consulting,
s.r.o.,Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj, Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na
spracovanie osobných údajov uvedených v dotazníku za účelom registrácie a evidencie účastníka aktivity. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté,
sú pravdivé a správne. Taktiež potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

