Meghívó
Fiatal Gazda Klub
Fókuszban a szakma
Pályázatok, finanszírozás, értékesítés
2017. október 17., kedd, 9.30
Tiszadobi Fiatal Gazda Oktató és Tanácsadó Központ
4456 Tiszadob, Vasút u. 1. (MIKEF Kft.)
(Tiszadob – Tiszavasvári út mellett van, a település szélén)

Az AGRYA regionális partnereivel a közelmúltban létrehozta a Fiatal Gazda Oktató és
Tanácsadó Központok Hálózatát. A Központok az ország különböző részein – Tiszadob,
Szegvár, Kecskemét, Soponya, Kóny – az AGRYA tervei szerint a fiatal gazdák szakmai
találkozásaihoz és tájékozódásához adnak állandó helyet. Célunk az, hogy ezek a helyek
valódi találkozási pontjai, klubjai legyenek a térség fiatal gazdáinak, erősítve a szakmai és
személyes kapcsolatokat a fiatal generáció tagjai között. Ehhez jó lehetőséget biztosítanak a
mostantól rendszeres események a Központokban.

Program
9.30- Regisztráció
10.00-13.00 Szakmai előadások, konzultáció
Fókuszban a pályázatok, a finanszírozás és az értékesítés
VP pályázatok sikeres megvalósítása
Előadó: Szabó Adrienn szaktanácsadó
Szarvasgomba-termesztés: egy jövedelmező alternatíva
Előadó: Csorbainé Dr. Gógán Andrea szakértő, SZIE-MKK tudományos munkatárs
Milyen finanszírozási lehetőségek vannak a pályázatokon túl?
Előadó: Pénzes Zsolt, Agrárágazati értékesítési tanácsadó, OTP
Miért kössünk/ ne kössünk termény-értékesítési szerződést? Az integrációk szerepe
Előadó: Lévai Tibor területi képviselő, RWA
13.00 Esemény zárása
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA
1138 Budapest, Váci út 134/C. VI.28.
Telefon/fax: 06 1 3200 429 e-mail: agrya@agrya.hu web: www.agrya.hu

Az eseményekre az www.agrya.hu/rendezvenyek webcímen elérhető elektronikus
formanyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni az adott rendezvényt megelőző nap 12
óráig.
Az eseményekre elsősorban a 40 év alatti fiatal gazdálkodókat várjuk, hívjuk!
A résztvevői létszám korlátozott, így a személyes részvételre a visszaigazolt jelentkezőknek
van lehetősége.

További információ
AGRYA Országos Iroda 06 30 9942982 callcenter@agrya.hu

Meghívó
Fiatal Gazda Klub
Fókuszban a szakma
…..pályázatok, finanszírozás, értékesítés
2017. október 17., kedd, 15:00
Keszthelyi Georgikon – Pethe Ferenc Kollégium
Zala megye, Keszthely, Festetics György u. 5. Kistanácsterem
Az AGRYA regionális partnereivel a közelmúltban létrehozta a Fiatal Gazda Oktató és
Tanácsadó Központok Hálózatát. A Központok az ország különböző részein – Tiszadob,
Szegvár, Kecskemét, Soponya, Kóny – az AGRYA tervei szerint a fiatal gazdák szakmai
találkozásaihoz és tájékozódásához adnak állandó helyet. Ehhez a hálózathoz kapcsolódott a
Keszthelyre szervezett Fiatal Gazda Klub, mely a már 6 éve a Georgikon karon működő
Egyetemi Klubokból nőtte ki magát. Célunk az, hogy ezek a helyek valódi találkozási pontjai,
klubjai legyenek a térség fiatal gazdáinak, erősítve a szakmai és személyes kapcsolatokat a
fiatal generáció tagjai között. Ehhez jó lehetőséget biztosítanak a mostantól rendszeres
események a Központokban.

Program
14.30- Regisztráció
15.00-18.30 Szakmai előadások, konzultáció
Fókuszban a pályázatok, a finanszírozás és az értékesítés
VP pályázatok sikeres megvalósítása
Előadó: Dr. Weisz Miklós szaktanácsadó
Az építési beruházások buktatói
Előadó: Red Generál Kft. munkatársa
Miért kössünk/ ne kössünk termény-értékesítési szerződést? Az integrációk szerepe
Előadó: Zsiga Ákos területi képviselő, RWA
18.30 Esemény zárása

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Az eseményekre az www.agrya.hu/rendezvenyek webcímen elérhető elektronikus
formanyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni az adott rendezvényt megelőző nap 12
óráig.
Az eseményekre elsősorban a 40 év alatti fiatal gazdálkodókat várjuk, hívjuk!
A résztvevői létszám korlátozott, így a személyes részvételre a visszaigazolt jelentkezőknek
van lehetősége.

További információ
AGRYA Országos Iroda 06 30 9942982 callcenter@agrya.hu

Meghívó
Fiatal Gazda Klub
Fókuszban a szakma
Pályázatok, finanszírozás, értékesítés
2017. október 18., szerda, 9.30
Soponyai Fiatal Gazda Oktató és Tanácsadó Központ
8123 Soponya, Petőfi Sándor u. 154.
(A Google alapú navigáció lehet, hogy Abára (szomszéd falu) viszi a jóhiszemű polgárt. Érdemes a
térképre is ránézni indulás előtt!)

Az AGRYA regionális partnereivel a közelmúltban létrehozta a Fiatal Gazda Oktató és
Tanácsadó Központok Hálózatát. A Központok az ország különböző részein – Tiszadob,
Szegvár, Kecskemét, Soponya, Kóny – az AGRYA tervei szerint a fiatal gazdák szakmai
találkozásaihoz és tájékozódásához adnak állandó helyet. Célunk az, hogy ezek a helyek
valódi találkozási pontjai, klubjai legyenek a térség fiatal gazdáinak, erősítve a szakmai és
személyes kapcsolatokat a fiatal generáció tagjai között. Ehhez jó lehetőséget biztosítanak a
mostantól rendszeres események a Központokban.
Program
9.30- Regisztráció
10.00-13.00 Szakmai előadások, konzultáció
Fókuszban a pályázatok, a finanszírozás és az értékesítés
VP pályázatok sikeres megvalósítása
Előadó: Fejes István szaktanácsadó
Az építési beruházások buktatói
Előadó: Red Generál Kft. munkatársa
Milyen finanszírozási lehetőségek vannak a pályázatokon túl?
Előadó: Forró Péter, Agrárágazati értékesítési tanácsadó, OTP
Miért kössünk/ ne kössünk termény-értékesítési szerződést? Az integrációk szerepe
Előadó: Gráner Zsolt területi képviselő, RWA
13.00 Esemény zárása
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

Az eseményekre az www.agrya.hu/rendezvenyek webcímen elérhető elektronikus
formanyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni az adott rendezvényt megelőző nap 12
óráig.
Az eseményekre elsősorban a 40 év alatti fiatal gazdálkodókat várjuk, hívjuk!
A résztvevői létszám korlátozott, így a személyes részvételre a visszaigazolt jelentkezőknek
van lehetősége.

További információ
AGRYA Országos Iroda 06 30 9942982 callcenter@agrya.hu

Meghívó
Fiatal Gazda Klub
Fókuszban a szakma
Pályázatok, finanszírozás, értékesítés
2017. október 18., szerda, 9.30
Szegvári Fiatal Gazda Oktató és Tanácsadó Központ
6635 Szegvár, Hunyadi János u. 64.
Az AGRYA regionális partnereivel a közelmúltban létrehozta a Fiatal Gazda Oktató és
Tanácsadó Központok Hálózatát. A Központok az ország különböző részein – Tiszadob,
Szegvár, Kecskemét, Soponya, Kóny – az AGRYA tervei szerint a fiatal gazdák szakmai
találkozásaihoz és tájékozódásához adnak állandó helyet. Célunk az, hogy ezek a helyek
valódi találkozási pontjai, klubjai legyenek a térség fiatal gazdáinak, erősítve a szakmai és
személyes kapcsolatokat a fiatal generáció tagjai között. Ehhez jó lehetőséget biztosítanak a
mostantól rendszeres események a Központokban.

Program
9.30- Regisztráció
10.00-13.00 Szakmai előadások, konzultáció
Fókuszban a pályázatok, a finanszírozás és az értékesítés
VP pályázatok sikeres megvalósítása
Előadó: Miklósik Ivett szaktanácsadó
Szarvasgomba-termesztés: egy jövedelmező alternatíva
Előadó: Csorbainé Dr. Gógán Andrea szakértő, SZIE-MKK tudományos munkatárs
Milyen finanszírozási lehetőségek vannak a pályázatokon túl?
Előadó: egyeztetés alatt OTP
Miért kössünk/ ne kössünk termény-értékesítési szerződést? Az integrációk szerepe
Előadó: Kiss Ákos területi képviselő, RWA
13.00 Esemény zárása
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

Az eseményekre az www.agrya.hu/rendezvenyek webcímen elérhető elektronikus
formanyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni az adott rendezvényt megelőző nap 12
óráig.
Az eseményekre elsősorban a 40 év alatti fiatal gazdálkodókat várjuk, hívjuk!
A résztvevői létszám korlátozott, így a személyes részvételre a visszaigazolt jelentkezőknek
van lehetősége.

További információ
AGRYA Országos Iroda 06 30 9942982 callcenter@agrya.hu

Meghívó
Fiatal Gazda Klub
Fókuszban a szakma
Pályázatok, finanszírozás, értékesítés
2017. október 19., csütörtök, 9.30
Kecskeméti Fiatal Gazda Oktató és Tanácsadó Központ
6000 Kecskemét, Talfája tanya 19. (Hegedűs tanya)
(A 5-ös úton Budapest felől a felüljáró után, még a Tesco előtt az autósiskolánál kell balra kanyarodni
a földúton a nagy "CSIRKE" felirat irányába. kb. 600 m méter és ott lesz a Hegedűs tanya, fekete
fóliával borított tárolók látszanak. Érdemes a térképen ránézni!)

Az AGRYA regionális partnereivel a közelmúltban létrehozta a Fiatal Gazda Oktató és
Tanácsadó Központok Hálózatát. A Központok az ország különböző részein – Tiszadob,
Szegvár, Kecskemét, Soponya, Kóny – az AGRYA tervei szerint a fiatal gazdák szakmai
találkozásaihoz és tájékozódásához adnak állandó helyet. Célunk az, hogy ezek a helyek
valódi találkozási pontjai, klubjai legyenek a térség fiatal gazdáinak, erősítve a szakmai és
személyes kapcsolatokat a fiatal generáció tagjai között. Ehhez jó lehetőséget biztosítanak a
mostantól rendszeres események a Központokban.

Program
9.30- Regisztráció
10.00-13.00 Szakmai előadások, konzultáció
Fókuszban a pályázatok, a finanszírozás és az értékesítés
VP pályázatok sikeres megvalósítása
Előadó: Torgyik Tímea szaktanácsadó
Szarvasgomba-termesztés: egy jövedelmező alternatíva
Előadó: Csorbainé Dr. Gógán Andrea szakértő, SZIE-MKK tudományos munkatárs
Milyen finanszírozási lehetőségek vannak a pályázatokon túl?
Előadó: Szabó István, Agrárágazati értékesítési tanácsadó, OTP
Miért kössünk/ ne kössünk termény-értékesítési szerződést? Az integrációk szerepe
Előadó: Kistót Tímea területi képviselő, RWA
13.00 Esemény zárása
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

Az eseményekre az www.agrya.hu/rendezvenyek webcímen elérhető elektronikus
formanyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni az adott rendezvényt megelőző nap 12
óráig.
Az eseményekre elsősorban a 40 év alatti fiatal gazdálkodókat várjuk, hívjuk!
A résztvevői létszám korlátozott, így a személyes részvételre a visszaigazolt jelentkezőknek
van lehetősége.

További információ
AGRYA Országos Iroda 06 30 9942982 callcenter@agrya.hu

Meghívó
Fiatal Gazda Klub
Fókuszban a szakma
Pályázatok, finanszírozás, értékesítés
2017. október 19., csütörtök, 9.30
Kónyi Fiatal Gazda Oktató és Tanácsadó Központ
9144 Kóny, Pattantyús Ábrahám Géza u. 2.
(A Google nem ismeri ezt az utcanevet, pedig már 4 éve létezik. A Dózsa utcáról nyílik az utca,
közvetlenül a vasúti sinek előtt. Érdemes ránézni a térképre.)

Az AGRYA regionális partnereivel a közelmúltban létrehozta a Fiatal Gazda Oktató és
Tanácsadó Központok Hálózatát. A Központok az ország különböző részein – Tiszadob,
Szegvár, Kecskemét, Soponya, Kóny – az AGRYA tervei szerint a fiatal gazdák szakmai
találkozásaihoz és tájékozódásához adnak állandó helyet. Célunk az, hogy ezek a helyek
valódi találkozási pontjai, klubjai legyenek a térség fiatal gazdáinak, erősítve a szakmai és
személyes kapcsolatokat a fiatal generáció tagjai között. Ehhez jó lehetőséget biztosítanak a
mostantól rendszeres események a Központokban.

Program
9.30- Regisztráció
10.00-13.00 Szakmai előadások, konzultáció
Fókuszban a pályázatok, a finanszírozás és az értékesítés
VP pályázatok sikeres megvalósítása
Előadó: Dr. Weisz Miklós szaktanácsadó
Az építési beruházások buktatói
Előadó: Red Generál Kft. munkatársa
Milyen finanszírozási lehetőségek vannak a pályázatokon túl?
Előadó: Forró Péter, Agrárágazati értékesítési tanácsadó, OTP
Miért kössünk/ ne kössünk termény-értékesítési szerződést? Az integrációk szerepe
Előadó: Puli Zoltán területi képviselő, RWA
13.00 Esemény zárása
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

Az eseményekre az www.agrya.hu/rendezvenyek webcímen elérhető elektronikus
formanyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni az adott rendezvényt megelőző nap 12
óráig.
Az eseményekre elsősorban a 40 év alatti fiatal gazdálkodókat várjuk, hívjuk!
A résztvevői létszám korlátozott, így a személyes részvételre a visszaigazolt jelentkezőknek
van lehetősége.

További információ
AGRYA Országos Iroda 06 30 9942982 callcenter@agrya.hu

