POZVÁNKA NA DISKUSIU

SEKTOROVÉ
INTERVENCIE:

MOŽNOSŤ AKO PODPORIŤ
PRODUKCIU
30. JÚN 2022
VEĽKÝ BIEL
ZÁŠTITU NAD PODUJATÍM PREVZAL MARTIN KOVÁČ,
ŠTÁTNY TAJOMNÍK MPRV SR.

ORGANIZÁTORI:

SPOLUORGANIZÁTORI:
REGIONÁLNA POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA
KOMORA BRATISLAVA
SLOVENSKÝ ZVÄZ PRVOVÝROBCOV MLIEKA
ZEMIAKARSKY A ZELENINÁRSKY ZVÄZ SR
ZVÄZ CHOVATEĽOV OVIEC A KÔZ NA SLOVENSKU
GENERÁLNY PARTNER:

CIEĽ DISKUSIE

PROGRAM

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Cieľom sektorových intervencií je posilniť trhovú
orientáciu poľnohospodárskych podnikov a zvýšiť
ich konkurencieschopnosť.

09:00 - Registrácia

Na podujatie sa môžete prihlásiť:

10:00 - Otvorenie

a) vypísaním elektronickej prihlášky na webovej
stránke polnoprojekt.sk

Sektorové intervencie vo forme organizácií výrobcov budú v rokoch 2023 až 2027 podporené sumou
27,5 mil. eur z priamych platieb pre sektor ovocia
a zeleniny, čo sú povinne podporované sektory.
Sumou 25 mil. eur budú podporené ostatné
sektory (mlieko a mliečne výrobky, zemiaky,
bravčové mäso, ovčie a kozie mäso).
Sektorové intervencie priamo motivujú k výrobe
a to spôsobom podpory tržieb. Vzhľadom na
postupný proces zapojenia poľnohospodárov do
organizácií výrobcov a postupného zvyšovania
hodnoty trhovej produkcie môže Slovensko
alokovanú čiastku navyšovať. Podmienky pre
ostatné sektory je nutné deﬁnovať v národnej
legislatíve, preto je potrebné nastaviť kritériá
uznania a vypracovať národnú legislatívu.
Diskusia má priniesť správne nastavenie podmienok v prospech producentov citlivých komodít.

10:05 - Organizácie výrobcov ako možnosť
zlepšenia postavenia poľnohospodárov
Jozef Šumichrast, Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska komora
10:20 - Praktický pohľad na organizácie
výrobcov a doterajšie skúsenosti poľnohospodárov
Diskutéri:
Juraj Mačaj, ZELENINÁRSKA organizácia výrobcov,
družstvo

b) vyplnením prihlášky (možnosť stiahnuť vo
formáte PDF zo stránky polnoprojekt.sk
a polnoinfo.sk) a jej zaslaním na email
juraj.huba@polnoinfo.sk
c) vypísaním prihlášky a jej zaslaním poštou na
adresu Poľnoprojekt Nitra, Remeselnícka 24, 949
01 Nitra
Bližšie informácie vám poskytne Ing. Juraj Huba,
konateľ Poľnoprojekt Nitra (prevádzkovateľ
portálu polnoinfo.sk) na t. č. 0911 986 603.

Peter Turlík, Ovocinárske družstvo Bonum
Ondrej Kardelis, Sekcia organizácie trhu a štátnej
pomoci, Pôdohospodárska platobná agentúra
Moderátor: Juraj Huba, poľnoinfo.sk
12:00 - Obed
12:50 - Organizácie výrobcov v ďalších sektoroch, nastavenie metodických a legislatívnych
požiadaviek pre organizácie výrobcov v novom
programovom období, tvorba operačných
programov
Diskutéri:
Andrej Batel, Sekcia poľnohospodárstva,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR

Vložné za seminár pre jedného účastníka je 36
eur s DPH. Súhlas s vložným za seminár potvrdíte
zaslaním záväznej prihlášky.
V prípade neúčasti sa poplatok za seminár
nevracia.
Poplatok za seminár uhraďte obratom (po zaslaní
vyplnenej prihlášky), najneskôr do 27.6.2022
prevodom:
IBAN: SK88 1111 0000 0014 2472 9000
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: IČO Vašej spoločnosti.
Poznámka: Názov Vašej spoločnosti.
Miesto konania:

Jana Vargová, Sekcia organizácie trhu a štátnej
pomoci, Pôdohospodárska platobná agentúra

Kultúrny dom, Železničná 80, 900 24 Veľký Biel

Tomáš Földes, GreenCoop družstvo

Kapacita priestoru je obmedzená na 100 ľudí.
Prihláste sa preto čo najskôr.

Moderátor: Jozef Šumichrast, SPPK
14:30 - Záver
Názor poľnohospodárov na sektorové intervencie si
prídu vypočuť aj Jozef Kiss - generálny riaditeľ PPA, Pavol
Štec – generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva
MPRV SR, Katarína Mihaľová - generálna riaditeľka
Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR
a Emil Macho – predseda Slovenskej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory.

Upozornenie:

Faktúra, ako daňový doklad o platbe Vám bude
zaslaná poštou po diskusii s termínom zdaniteľného plnenia, ktorým je dátum konania podujatia.

