
 
 

Možnost zahájení zemědělské činnosti 
 

V rámci projektu Programu rozvoje venkova 
(PRV) 16/002/01110/120/000061 jsme pro 
Vás připravili 10 semináře po celé České 
republice pod vedením lektorů, kteří se 
osobně podíleli na tvorbě Pravidel poskytnutí 
dotace předešlého i následujícího kola pro 
dotační program Zahájení činnosti mladého 
zemědělce (ZČMZ).  
 
Vždy od 10:00 do 14:00 se budete moci seznámit s aktuálním zněním 
podmínek pro získání dotace ZČMZ, prodiskutovat přímo Váš 
podnikatelský záměr nebo načerpat inspiraci pro Vaše hospodaření. 

 
 

Cílovou skupinou beneficientů jsou především zemědělští podnikatelé, 
jejich zaměstnanci a spolupracující osoby, výrobci krmiv nebo potravin, 
či vlastníci zemědělské a lesní půdy nebo jejich zaměstnanci 
 

Účastnický poplatek je 300,- Kč/osoba (200 Kč/osoba pro členy SMA 
ČR nebo MAS). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě. Kapacita 
kurzu je 20 osob. Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení.  
 

Přihlašujte se prosím online na 
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/  
- po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ se Vám 
zveřejní všechny semináře, které pro Vás pořádáme i s aktivním 
odkazem na přihlášení 
- bez přihlášení se nebudete moci daného semináře bohužel zúčastnit 
 
 
 
 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/


 

Termíny a místa konání jsou: 
 

24. února 2017 – Zámek Křtiny 
 Křtiny 1, 679 05 (Jihomoravský kraj) 
 
2. března 2017 – Komunitní škola Veselíčko  
 Veselíčko 68, 751 25 (Olomoucký kraj) 
 

3. března 2017 – Domov mládeže TSOŠ veterinární Štěchovice  
Štěchovice 1315, Kroměříž, 767 01 (Zlínský kraj) 
 

6. března 2017 – Městský úřad Mladá Vožice  
 Žižkovo náměstí 80, Mladá Vožice, 391 43 (Jihočeský kraj) 
 
7. března 2017 – Restaurace Ve století, Loděnice  

Husovo nám. 11, Loděnice, 267 12 (Středočeský kraj) 
 

10. března 2017 – Hostinec U Kosteleckých v Pardubicích  
Hostovická 2, Pardubice IV-Černá za Bory (Pardubický k.) 
 

14. března 2017 – CETT v Náměšti nad Oslavou  
Podhradí 1022, Náměšť nad Oslavou, 675 71 (Vysočina) 
 

20. března 2017 – Smetanův statek ve Svobodných Dvorech 
Klacovská 50, Hradec Králové, 503 11 (Královéhradecký k.) 
 

21. března 2017 – Zámek Jílové u Děčína  
Mírové nám. 39, Jílové, 407 01 (Ústecký kraj) 
 

22. března 2017 – Beskydský H-resort, Kunčice pod Ondřejníkem  
Kunčice pod Ondřejníkem 8, 739 13 (Moravskoslezský k.) 

 
 

Budeme se těšit na Vaši účast 
 
 
Kontakt: Marie Balabánová, +420 732 522 074, balabanova@smacr.cz 
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