Správa z realizácie aktivity

Názov aktivity
a číslo aktivity

1.1/2 Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej
úrovni – Problematika farmárčenia na Slovensku

Regionálna anténa

Nitriansky kraj

Termín a miesto konania aktivity

19.10.2016, Villa Karla Topoľčany, Pílska 2, 955 01
Topoľčany

Počet účastníkov

16 účastníkov

Popis realizácie aktivity: v termíne 19.10.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete rozvoja
vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár s názvom Problematika farmárčenia na Slovensku.
Už samotný názov napovedá, že nosnou témou aktivity bolo „farmárčenie v malom“.
Po úvodných slovách regionálneho koordinátora NSRV SR pre Nitriansky kraj, Ing. Ondreja
Hanušovského, sa slova ujala Andrea Dúcová, ktorá sa v dvoch samostatných prezentáciách venovala
legislatívnej úprave predaja z dvora, resp. predaja konečnému spotrebiteľovi.
Následne v rámci programu vystúpil pán Ing. Branislav Ďuriška, ktorého prezentácia pojednávala
o ekologickom poľnohospodárstve. V rámci diskusie odznela i otázka, ako je legislatívne a odborne
oddelený pojem bio- a eko-.
Z dôvodu práceneschopnosti, zastúpil Michaelu Šemrincovú jej manžel Peter Šemrinec, ktorý sa
venoval pravdepodobne najzaujímavejšej téme a to téme – Mladí farmár – ako ďalej? Jednalo sa
o prezentáciu na tému Výzvy na podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre
mladých farmárov. Vo svojej prezentácii zhrnul aktuálny stav počtu podaných žiadostí,
vyhodnocovanie a pod. Na danú tému zaznela asi najrozsiahlejšia diskusia, na ktorej odzneli rozličné
názory na výzvu samotnú, podmienky oprávnenosti žiadateľov, hodnotenie i samotnú implementáciu.
Ing. Ingrid Löfflerová predstavila takpovediac „jednoduchý návod“ ako začať s podnikaním
v poľnohospodárstve s dôrazom na ekonomickú/daňovú stránku podnikania.
Rok 2017 – ako medzinárodný rok trvalo udržateľného cestovného ruchu pre ekonomický, sociálny
a environmentálny rozvoj predstavila Zuzana Homolová. V rámci diskusie na danú tému zazneli i otázky
týkajúce sa spracovania hospodárskych zvierat určených na osobnú spotrebu,

Odporúčania pre ďalšiu činnosť:



Pokračovať v aktivitách zameraných na mladých farmárov,
V prípade ukončenia vyhodnocovacieho procesu výzvy zameranej na podporu mladých
farmárov, asistovať prijímateľom pri implementácii formou poradenstva,




Nachádzať nové parciálne vzdelávacie témy, ktoré by zaujímali farmárov,
Rozširovať databázu NSRV o ďalších členov z danej oblasti.

