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The Czech Association of Agricultural and Environmental Economists and 

Sociologists (CAAEES) cordially invites you to take part in its 

Annual Seminar  

on May 18, 2021, 9:30‐12:00. 

The seminar is structured in two sessions – invited speaker session and a PhD candidate session. We 

are honoured to welcome Alan Matthews (Trinity College Dublin, Ireland) and Zuzana Smeets Kristkova 

(Wageningen  Economic  Research,  The  Netherlands)  who  will  deliver  presentations  on  current  EU 

policy developments and CGE modelling advancements. In the second session, two PhD students from 

the Wageningen University and Czech University of Life Sciences will present their advanced research. 

Both sessions will provide space for active discussion. See the agenda at the CAAEES web for more 

details https://eaae2021.gcon.me  

By presenting distinguished speakers and timely topics we hope to attract your attention. We wish to 

win many participants as the seminar also serves to support the Local Organising Committee (LOC) 

of the 16th Congress of the European Association of Agricultural Economists (July 20‐23, 2021)  

https://www.caaees.cz/caaees‐annual‐seminar‐2021/ 

in testing the virtual platform (gCon) on which the Congress will be run. Our target Is 500 participants 

for the first session and 50 participants of the second one.  

The seminar is free of charge, however, your registration is necessary. Please register at the seminar 

site https://eaae2021.gcon.me/registration . You will find the invitation, programme and instructions 

there too. After login you will get access to the individual sessions.  

We look forward to welcoming you at the seminar. 

 

With kind regards, 

Tomas Ratinger (the president of the CAAEES), Lukáš Čechura (the chairman of the EAAE LOC) 

and EAAE LOC members 

 

16th  Congress  of  the  European  Association  of  Agricultural  Economists  (July  20‐23,  2021) 

http://www.eaae2021.org/ 
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Česká asociácia poľnohospodárskych a environmentálnych ekonómov a sociológov 
(CAAEES) a organizačný výbor 16. kongresu Európskej asociácie poľnohospodárskych 
ekonómov (20. - 23. júla 2021), ktorého spoluorganizátorom je aj FEM SPU v Nitre, Vás 
srdečne pozývajú na  

virtuálny testovací seminár, ktorý sa uskutoční 18. mája 2021, 9:30‐12:00. 

 

Seminár je rozdelený na dve časti - sekcia pozvaných prednášajúcich a sekcia doktorandov. 

V prvej sekcii vystúpi Profesor Alana Matthews (Trinity College v Dubline, Írsko) a Zuzana 
Smeets Kristková (Wageningen Economic Research, Holandsko) s prezentáciami o vývoji 
súčasnej EÚ politiky a o nových postupoch modelov všeobecnej rovnováhy CGE .  

V druhej sekcii vystúpia dvaja doktorandi z Univerzity vo Wageningene a z Českej 
zemědělskej univerzity v Prahe a predstavia svoj výskum. 

Obe stretnutia poskytnú priestor na aktívnu diskusiu. Viac sa dozviete v agende na webe 
CAAEES 

https://www.caaees.cz/caaees-annual-seminar-2021/ 

 

Dúfame, že prezentáciou významných rečníkov a aktuálnych tém upútate vašu pozornosť.  

Seminár slúži aj ako testovacie podujatie 16. kongresu Európskej asociácie 
poľnohospodárskych ekonómov (20. - 23. júla 2021) http://www.eaae2021.org/ , ktorý sa 
bude realizovať na tej istej virtuálnej konferenčnej platforme (gCon). 

Naším cieľom je 500 účastníkov prvej sekcie a aspoň 50 účastníkov druhej sekcie. 

 

Seminár je bezplatný, je však potrebná vaša registrácia. Zaregistrujte sa prosím na 
stránke seminára https://eaae2021.gcon.me/registration  najneskôr 30 min. pred začiatkom 
seminára. 

Nájdete tam pozvánku, program a pokyny k prístupu a prihláseniu. 

Po zaregistrovaní dostanete v prvom maili potvrdenie o registrácii. Tá Vám umožní zúčastniť 
sa seminára a zapojiť sa do diskusie kladením otázok písomne v Chate. Ak sa chcete zúčastniť 
živej diskusie, po kliknutí LOGIN vpravo hore dostanete na svoju mailovú adresu druhý mail 
s prístupovým heslom. 

 

Tešíme sa na Vás na seminári. 


