
 

   

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás v rámci aktivit 
Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na 

 

Semináře a webinář 
k příjmu Jednotné žádosti 2023 
pro Ústecký a Karlovarský kraj 

 

Semináře a webinář a budou probíhat ve dnech 11.–13. dubna 2023 

 

Na webinář je nutné se předem registrovat ZDE 
Registrace probíhá do 7. 4. 2023 

Připojení je možné přes platformu MS Teams.  
 

Typ akce Místo konání Adresa Datum Čas 

 
Seminář 

Karlovarský kraj 

Městské kulturní 
středisko, Čs. 

armády 747, 357 09 
Habartov 

11. 4. 2023 10:00–14:30 

 
Seminář Ústecký kraj 

Na Valech 2028, 412 01 
Litoměřice 

12. 4. 2023 9:00–13:30  

 
Webinář MS Teams ZDE 13. 4. 2023 9:00–13:30  

 
 

PROGRAM: 

- Prezence účastníků 

- Přivítání účastníků a úvodní slovo organizátorky Ing. Marcely Synkové 

- Představení hlavních aktivit Celostátní sítě pro venkov v roce 2023, stručný 
přehled o Společné zemědělské politice (SZP) 

- Jednotná žádost 2023 (novinky, změny a způsob podání Jednotné žádosti) 

- Jednotlivé dotační tituly v rámci Přímých plateb, Strategického plánu SZP na 
období 2023–2027 a Programu rozvoje venkova. 

- Kontrola podmíněnosti Cross-compliance (Dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu půdy + Povinné požadavky na hospodaření) 

- Příklady z praxe – zkušenosti a postřehy z Jednotné žádosti 2022, z kontrol na 
místě inspekční služby (správná zemědělská praxe) 

- Výměna zkušeností s danou problematikou mezi účastníky a se zástupci SZIF RO 
Ústí nad Labem 

  

https://forms.office.com/e/8f33MVE1Ts
https://forms.office.com/e/8f33MVE1Ts


 

   

V rámci všech bodů programu bude umožněna diskuze mezi účastníky za účelem sdílení 
zkušeností a příkladů dobré a špatné praxe. 

Semináře jsou zaměřeny na čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů. 
 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

vedoucí Oddělení příjmů žádostí a LPIS – Ing. Robert Čermák (SZIF)  

vedoucí Oddělení inspekční služby – Ing. Jiří Novotný (SZIF) 

a ostatní pověření pracovníci SZIF 

 
 

Informace k seminářům 
 

Účast na seminářích je bezplatná. Potvrzení účasti není vyžadováno. 
Prezence účastníků probíhá vždy 30 min. před začátkem semináře. Občerstvení není zajištěno. 

 
Informace k webináři 

 
Účast na webináři je bezplatná, v případě zájmu o účast se, prosím, registrujte. 

Registrace na webinář je možná nejpozději do 7. 4. 2023, nebo do vyčerpání kapacity. 
Registrovat se můžete také prostřednictvím QR kódu.  

 
Pozvánku s přístupem do školícího prostředí obdržíte den před konáním akce na e-mail.  

 
Kontaktní osoba pro případné dotazy je  

Ing. Marcela Synková, Marcela.Synkova@szif.cz,  
tel: 731 536 323 

 
 

Za organizátory srdečně zve 
 

Ing. Marcela Synková 

krajský koordinátor CSV pro Ústecký a Karlovarský kraj 

mailto:Marcela.Synkova@szif.cz

