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POZVÁNKA NA WEBINÁŘ 

 

Využití portálu farmáře při plnění 

legislativních a dotačních 

podmínek 

 

Účastníci budou seznámeni s obsahem a konkrétními způsoby aktivního využívání 

Portálu farmáře (registr půdy, registr zvířat, ostatní aplikace portálu farmáře) pro 

plnění legislativních a dotačních podmínek a možnostmi vedení evidencí, provádění 

zákresů nebo hlášení údajů. Neméně důležitým cílem webinářů je poskytnout 

informace o portálu farmáře s ohledem na různou úroveň znalosti portálu farmáře ze 

strany uživatelů při zohlednění způsobu a místa zemědělského podnikání a přispět 

tak k vyšší kvalifikaci účastníků semináře.  

 

 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce. 

 

 

 

Místo konání: online Microsoft Teams 

Čas: 8:30 - 15:00  
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Termíny a odkazy na registraci  

(s ohledem na nutné omezení počtu sledujících Vás prosíme o výběr konkrétního 

termínu, který Vám vyhovuje a registraci přes přiložený odkaz. Pokud bude kapacita 

naplněna, vyberte jiný termín). 

 

8. 3. 2022 - odkaz 

9. 3. 2022 - odkaz 

10. 3. 2022 - odkaz 

15. 3. 2022 - odkaz 

16. 3. 2022 - odkaz 

17. 3. 2022 - odkaz 

23. 3. 2022 - odkaz 

24. 3. 2022 - odkaz 

29. 3. 2022 - odkaz 

31. 3. 2022 - odkaz 

 

Program webináře:  

 

1. Obsah portálu farmáře (aplikace portálu farmáře mimo registr půdy a 

registr zvířat) 

2. Využití registru půdy pro plnění dotačních a legislativních podmínek 

3. Vedení evidence hnojení a POR na portálu farmáře (aplikace EPH) 

4. Obsah a využití registru zvířat pro plnění dotačních a legislativních 

podmínek 

5. Portál farmáře SZIF a jeho význam při podávání žádostí o dotace 

 

Lektor:   Ing. Lubomír Smrček 

 

 

 

 

https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=51
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=52
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=53
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=54
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=55
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=56
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=57
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=58
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=59
https://www.zscr.cz/RegistraceSeminarePrv?seminarID=60
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Organizační pokyny a přihláška 

Webinář je pro účastníky zdarma. 

 

V případě jakýkoliv dotazů, nebo technických problémů, kontaktujte: 
 
Ing. Lenka Rychlá 
tel.: 606681089 
email: rychla@zscr.cz 
 
 
Při registraci, prosím, uveďte VŠECHNY následující údaje: 

- Jméno a příjmení 
-  Název právnické osoby její sídlo nebo adresa fyzické osoby 
-  IČ 
-     Věk do 40 let nebo nad 40 let 
-  Uveďte kategorii, do které spadáte (dle typů uvedených po rozkliknutí 

rozbalovacího okna v registračním formuláři) 
-  Kontaktní email 
 

Uvedené informace musíme uvádět na prezenční listině, jelikož semináře jsou 
spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací 
akce, proto Vaše přihláška na seminář je současně Vaším souhlasem se 
zpracováním Vámi uvedených osobních údajů fyzické osoby pro tento účel 
zpracování.  
 
Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu 
zemědělskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemědělství pro účely 
administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje venkova na období 2014–2020“. 
 

Pozvánka bude uvedena také na stránkách organizátora:  

https://ivzops.cz/cz/  

https://www.zscr.cz/ 

https://ivzops.cz/cz/
https://www.zscr.cz/

