POZVÁNKA
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj
Vás pozýva na informačný seminár na tému:

„VÝZVA Č. 50/PRV/2020 PRE PODOPATRENIE 4.1“
Seminár sa uskutoční vo štvrtok 10. 12. 2020 prostredníctvom aplikácie ZOOM
Program:
10. 12. 2020 (štvrtok)
08:45 – 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 – 09:15

Otvorenie seminára a informácie o Národnej sieti rozvoja vidieka SR
(zástupca NSRV SR)

09:15 – 11:15

11:15 – 13:15

Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny;
Živočíšna výroba
• základné informácie o výzve
• podmienky oprávnenosti a poskytnutia príspevku
• spôsob predkladania ŽoNFP, povinné prílohy a bodovacie kritériá
• diskusia
Lektor: Ing. Miriam Ácsová
Informačné technológie pre poľnohospodárov
• softvér na evidenciu vlastníckych a nájomných vzťahov k pôde
• softvér na evidenciu agronomickej činnosti na pôde
• monitoring činnosti a pohybu vozidiel pomocou gps
• ekonomický softvér špecializovaný pre poľnohospodárov
Lektor: RNDr. Stanislav Klimo

13:15

Ukončenie seminára

Zmena programu vyhradená, pričom dôležité informácie a inštrukcie k účasti na on-line seminári obdržíte e-mailom.
Účasť na informačnom seminári je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. V prípade Vášho záujmu je potrebné sa na seminár
prihlásiť a účasť potvrdiť najneskôr do 09. 12. 2020 prostredníctvom zaslania e-mailu na: kozolka@prounion.sk, v ktorom,
prosíme, uviesť meno, priezvisko a titul účastníka, názov a adresu zastupujúcej organizácie, IČO a tel. č. (bližšie informácie
získate na telefónnom čísle 0911 709 581).
Po úspešnom prihlásení Vám zašleme potvrdenie o registrácii Vašej účasti spolu s inštrukciami. Za účelom účasti na on-line
seminári nie je potrebné mať nainštalovaný žiadny špecifický softvér, prihlásite sa iba kliknutím na link.
Za účelom zabezpečenia kvalitného spojenia a hladkého priebehu seminára je potrebné sa prihlásiť z miesta s kvalitným a
stabilným pripojením na internet. Počas seminára je z dôvodu transparentnosti a za účelom zaznamenania účasti potrebné,
aby mal každý účastník k dispozícii funkčnú kameru a mikrofón a počas video-seminára mal kameru zapnutú a bol tak viditeľný
pre organizátora, lektorov aj ostatných účastníkov podujatia.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
____________________________________________________________________________________
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov svojou prihláškou vo forme prihlasovacieho emailu udeľujem súhlas spol. PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra (hostiteľskej organizácii RA NSRV SR pre Nitriansky kraj), Agentúre pre rozvoj vidieka,
Akademická 4, 949 01 Nitra a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracovanie osobných údajov
uvedených v prihlasovacom e-maile na aktivitu za účelom registrácie a evidencie účastníka. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli
poskytnuté, sú pravdivé a správne. Zároveň súhlasím s výrobou foto a videozáznamu z aktivity pre účely propagácie PRV SR 2014 – 2020. Taktiež
potvrdzujem, že som bol/-a informovaný/-á o práve súhlas so spracovaním osobných údajov, foto a videozáznamu kedykoľvek odvolať.

