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Cele projektu 

•W 2018 roku wskazana we wniosku grupa uczelni 
przeprowadziła z sukcesem badanie projektu w 
ramach Funduszu Wyszehradzkiego. 

•Wyniki uzyskano w formie pisemnej i udostępniono 
drogą elektroniczną na stronach internetowych 
projektu, które można było bezpłatnie pobrać dla 
publiczności. 



Cele projektu 

•Celem projektu jest poszerzenie informacji o 
rezultatach ww. projektu do jak najszerszej grupy 
docelowej. 

•Projekt będzie realizowany przede wszystkim w formie 
praktycznych seminariów i wykładów we wszystkich 
krajach V4. 



Grupy docelowe 

Projekt ten będzie skierowany w szczególności do 
rolników oraz małych i średnich gospodarstw 
rolnych, a także dużych korporacji rolniczych. 
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Plan wykładu 

•Wprowadzenie 

•Stan ???? Stan obecny? 

•Dyskusja i konkluzja 



Introduction 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit.  

•Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. 
Aenean placerat.  

•Praesent dapibus. Cras elementum.  

•Nam sed tellus id magna elementum tincidunt. In 
dapibus augue non sapien.  



State 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit.  

•Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. 
Aenean placerat.  

•Praesent dapibus. Cras elementum.  

•Nam sed tellus id magna elementum tincidunt. In 
dapibus augue non sapien.  



State 

•Cras elementum. Nam 
sed tellus id magna 
elementum tincidunt. 

•  In dapibus augue non 
sapien.  

•Aliquam erat volutpat. 
Duis pulvinar 
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State 

• Spot list 
• Lorem ipsum dolor sit 

amet 
•Curabitur vitae diam 
•Non enim vestibulum 
• interdum 
•Aenean placerat 
 



State ( about 30 more slides )  

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit.  

•Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. 
Aenean placerat.  

•Praesent dapibus. Cras elementum.  

•Nam sed tellus id magna elementum tincidunt. In 
dapibus augue non sapien.  



Discussion and conclusion 

CONLUSION 

• Pavol Findura 

• Tr.A. Hlinku 2, 949 01 Nitra, Slovak Republic  

• findura.pavol@gmail.com 

• +421 903182775 

 

• Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.  

• Curabitur vitae diam non enim 
vestibulum interdum. Aenean placerat.  

• Praesent dapibus.  

• Curabitur vitae diam non enim 
vestibulum interdum. Aenean placerat.  

• Praesent dapibus.  

 


