Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj
Vás pozýva na informačný seminár, ktorý sa bude konať pod záštitou predsedu
Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského PhD.
s názvom
„Podopatrenie 16.4 – Podpora spolupráce subjektov pri rozvoji krátkych dodávateľských
reťazcov“
4.5.2022 o 9:00hod.
Veľká zasadacia miestnosť Úradu PSK, Nám. mieru 2, Prešov

Program
9:00 – 9:30

Otvorenie seminára a predstavenie RA NSRV SR pre Prešovský kraj,
16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi
dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských
reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte,
ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov
(Ing. Dana Jenčová, MBA, štatutárna zástupkyňa RA NSRV SR)

9:30 – 10:45

Analýza a posúdenie platných právnych predpisov pre priamy predaj potravín,
schéma dodávania potravín vyrobených z vlastnej pestovateľskej a
chovateľskej činnosti
(MVDr. Ján Marton, odborník v oblasti schém krátkeho potravinového reťazca)

10:45 – 11:00

Prestávka

11:00 – 12:30

Samosprávna regulácia miestneho krátkeho potravinového reťazca, príležitosti
priameho dodávania v rámci samosprávnych inštitúcií, vyhodnotenie politiky
zelenej dohody a z farmy na vidličku pre miestny rozvoj
(MVDr. Ján Marton, odborník v oblasti schém krátkeho potravinového reťazca)

12:30 – 13:00

Obed

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 03.5.2022 do 9:00 hodiny kliknutím na tento LINK.
Informačný seminár sa bude konať v režime Základ. Účastníci a účastníčky seminára sú povinní dodržiavať aktuálne platné
nariadenia ÚVZ a mať počas celého trvania seminára riadne prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom.
V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť telefonicky na +421 947 940 404 alebo emailom na antenapresov@mediinvest.sk.
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.

