
Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny
Vás srdečně zvou 

Výměna zkušeností úspěšného 
hospodaření na farmách 

Cyklus seminářů Management podniku od A do Z
Celý projekt 6 seminářů je kombinací vzdělávacího, informačního a praktického charakteru. 
Vzdělávací aktivity jsou tematicky vzájemně propojeny tak, aby účastník, který absolvuje všechny 
(či většinu z nich), získal kompletní znalosti o managementu farmy (podniku) od A do Z 
a dostalo se mu také dalších kvalitních a praktických informací (jak zpracovávat svou produkci, 
jak spolupracovat, jak balit výrobky, jak je prodávat, propagovat apod.). 
Na každé akci zazní v rámci programu úvodní přednášky o činnosti CSV RO Brno v uplynulých 
letech i plán aktivit v roce 2019; dále představení tohoto celého projektu; informace k dotačním 
možnostem PRV 2014–2020 k aktuální přednášce.
Účastníci obdrží na každém semináři pracovní listy (doplněk informací k aktuální přednášce).

Témata odborné části všech akcí
Termín Místo Téma semináře

20. března 2019 Restaurace Čepaník  
Frýdecká 56, Václavovice

Úvod do zemědělského podnikání, základní 
povinnosti, zahajování zemědělské činnosti

30. dubna 2019 Farma Drysice
Drysice 110, Drysice

Zpracování živočišné produkce (vlastní), 
požadavky na zpracování, odbyt vlastní produkce

15. května 2019 Mandlárna Hustopeče
Na Úvoze 2, Hustopeče

Zkušenosti s prodejem, odbyt, marketing, 
obchodní strategie

7. června 2019
Ekofarma Vlkaneč
Havlíčkovo nám. 153, 
Golčův Jeníkov

Zpracování rostlinné produkce (vlastní, 
službou), požadavky na zpracování, 
odbyt vlastní produkce

9. září 2019 Orlovna Bořitov 
Pod Kostelem 1, Bořitov 

Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce 
(KDŘ), možnosti spolupráce

4. října 2019 Biofarma Sasov
Sasov 2, Jihlava

Nové možnosti ve zpracování a odbytu 
produktů z farmy – diverzifikace činností

Informace o podrobném programu každé akce najdete v samostatné pozvánce, zveřejněné
na webu: www.szif.cz/cs/celostatni-sit-pro-venkov a www.eagri.cz/venkov.

Program akce včetně pohoštění je financován z prostředků Celostátní sítě pro venkov. 
V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz.
Za organizátory Vás srdečně zvou Ing. Libuše Beranová, manažerka MAS Brána Vysočiny, 
a Ing. Dagmar Adámková, koordinátorka CSV RO SZIF Brno.                     


