
 

 
 

Informa ční st ředisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. Starý Hrozenkov 
ve spolupráci s PRO-BIO RC Bílé Karpaty 

 
Vás srde čně zve na školení pro ekologické zem ědělce na téma 

 

Seznámení s novým   

Portálem farmáře a jeho funkcemi –      

v souvislosti s novými dotacemi    

v zemědělství od roku 2015 
 

Nový LPIS - ovládání, tisky, mapa, pravé popisné po le, předtisk dotace, 
ENVIRO  aj. Dle času a možností i up řesnění informací k novým dotacím.  

 

V pátek 17. dubna 2015 
Místo konání:  Slavi čín, počítačová učebna Nadace Jana Pive čky,  

Horní nám ěstí 111, Slavi čín 

 
Zájemci se mohou hlásit na dopolední nebo odpolední kurz (stejné): 

1. Kurz od 8,00 do 12,00 hodin 

2. Kurz od 13,00 do 17,00 hodin 

 
Lekto ři:  Ing. Josef Vrzá ň a Ing. Anna Vejvodová 

(PV-Agri s.r.o. Sob ěslavice) 
   

Seznámení s novou podobou Portálu farmáře na  www.eagi.cz - funkční roku 2014.   
Školení je určeno zejména ekologickým zemědělcům Zlínského kraje a Hodonínska.   
Probíraná témata:  orientace v novém Portálu farmáře i předtisky žádostí o dotace; dle času, 
možností a zájmu účastníků upřesnění informací k novým dotacím.  
Upozorn ění: Školení bude probíhat op ět přímo v po čítačové učebně.  
Vzhledem k omezenému po čtu míst v u čebně je nutné se na školení p ředem včas 
přihlásit! Nezapome ňte si hesla pro p řístup do Portálu farmá ře!  
 
Vložné na osobu činí 500,- Kč. Členové PRO-BIO RC Bílé Karpaty vložné neplatí. Pro 
účastníky bude připraveno malé občerstvení. 
 
Kontaktní adresa pro p řihlášení: Informa ční st ředisko pro rozvoj Moravských Kopanic, 
o.p.s, 687 74 Starý Hrozenkov 314,  tel: 572 696 32 3,  e-mail: iskopanice@razdva.cz 

 
Popis cesty : Učebna se nachází v centru Slavičína, v sídle Nadace Jana Pivečky. V centru 
Slavičína naproti zámku odbočíte na most přes řeku, pak pojedete asi 50 m nahoru směrem 
k Hornímu náměstí. Vila nadace je po pravé straně (žlutá budova). 


