
 

 
 

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 

 

Portál farmáře na internetu  

PRO POKROČILÉ  

- funkce Portálu a možnosti vedení různých 

evidencí v ekologickém zemědělství  

 
Školení se koná ve středu 26. února 2014  

od 13.00 – do 17,00 hodin  
 

Místo konání:  Slavi čín, počítačová učebna Nadace Jana Pive čky,  
Horní nám ěstí 111, Slavi čín 

 
Lektor: 

• Ing. Milan Drgá č, PRO-BIO RC Bílé Karpaty 
 
Portál farmáře je začleněn do portálu Ministerstva zemědělství www.eagi.cz.  
Školení je určeno zejména ekologickým zemědělcům Zlínského kraje a dalším podnikatelům 
v EZ.  
Probíraná témata:  zejména zemědělské parcely, areály, činnosti, sklizeň, skladové karty, 
krmné dávky, evidence hnojení, EPH – kontrolní mechanismy AEO, GAEC, eroze, případně 
další dle požadavků účastníků a časových možností kurzu.  
Předpokládané ukončení akce v 17,00 hodin.  
 
Upozorn ění: Školení bude probíhat op ět přímo v po čítačové učebně, aby si mohli 
všichni práci s  Portálem farmá ře vyzkoušet. Vzhledem k omezenému po čtu míst 
v učebně je nutné se na školení p ředem včas přihlásit!   
Pro školení si s sebou p řineste hesla pro p řístup do Portálu farmá ře!  
 
V letošním roce nám nebyly schváleny na vzd ělávání zem ědělců žádné dotace ani 
granty, proto vložné činí 400,- Kč/osobu . Členové PRO-BIO RC Bílé Karpaty platí vložné 
100,- Kč.  
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 3 23,  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). 


