
 

  

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Místní akční skupinou - 

Střední Polabí, z. s. Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na 
 

 

Seminář  
 

Společná zemědělská politika 2023–2027 a možnosti úspor 

v energetice nejen pro zemědělce  
 

se zaměřením na čerpání a přínos evropských dotačních prostředků. 

 

Datum konání: 22. listopadu 2022 od 9:00 do 16:00 hod. 

Místo konání: Plantáž 402/8, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (zámek) 

Akce je určena pro zemědělce a podnikatele, zájemce o Společnou zemědělskou 

politiku, komunitní rozvoj a energetiku. 

 

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen oběd formou bagety a občerstvení, lektoři, 

pronájem sálu včetně techniky a organizační zajištění semináře. 

 

Kontaktní osobou pro případné dotazy je Mgr. Ing. Eva Neubergová, e-mail: 
neubergova@strednipolabi.cz, telefon: 730 182 815. 

 
Rezervace místa je nutná prostřednictvím odkazu zde:  

https://forms.gle/ssA98BNTWn1JRbaq6, a to do 18. listopadu 2022 do 10:00 hodin. 
 
 

 
 
 

 Za organizátory srdečně zvou 

 
 
 

   Ing. Zdeněk Procházka    Ing. Barbora Krejčí, DiS.   
          ředitel  RO SZIF Praha    předsedkyně Výboru MAS - Střední Polabí, z. s. 
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Program 22. listopadu 2022 

 

08:30 - 09:00   Prezence účastníků 

09:00    Zahájení, přivítání účastníků 

09:00 - 12:00   Dopolední blok 

Představení MAS - Střední Polabí, z. s. (Mgr. Ing. Eva Neubergová, projektová manažerka 

Programu rozvoje venkova) 

Představení činnosti Celostátní sítě pro venkov ve Středočeském kraji (Mgr. Miroslav Prokop, 

koordinátor RO SZIF Praha) 

Nové období Společné zemědělské politiky 2023–2027 (Ing. Zdeněk Procházka, ředitel 
regionálního odboru SZIF Praha) 
 
Diskuse k představeným prezentacím. 
 
 
12:00 - 13:00   Oběd (bageta, sendvič) 
 
 

13:00 - 16:00   Odpolední blok  

Energetika v podnikatelském sektoru včetně zemědělství – problémy a příležitosti. 

Kde najdeme podporu a co pro nás mohou udělat místní akční skupiny ve vazbě na novou 
Společnou zemědělskou politiku 2023–2027. 

Komunitní energetika, aneb nejsme v tom sami. 

Jak na to. Tady, teď a prakticky. 

O přednášky se podělí Ing. Jiří Krist, Jiří Hasman (oba Národní síť MAS) a Mgr. Michal 
Svoboda, MSc. (konzultant obnovitelné energetiky Svazu měst a obcí ČR a NS MAS). 

Diskuse k předneseným přednáškám. 

 

16:00               Ukončení semináře. 

 
Účast na semináři je bezplatná. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz. 

http://www.szif.cz/

