Zapraszamy na seminarium "Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej"
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie
w dniu 8 listopada 2014 r. w godz.10-16

Zielony Instytut jest jedną z organizacji biorących udział w międzynarodowym projekcie, „Wspólna
Polityka Rolna dla społeczeństwa i środowiska” promującym wiedzę na ten temat w 7 krajach m.in.
Niemczech, Bułgarii i na Węgrzech.
Polskie działania, realizowane pod tytułem: „Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej – wieś dla
miasta, miasto dla wsi” mają na celu promocję wiedzy na temat zreformowanej WPR. Adresatami
działań są dwie grupy: rolnicy i doradcy rolniczy oraz mieszkańcy dużych miast, którzy są
konsumentami wysokiej jakości żywności.
Na spotkaniu chcemy przedstawić nową Wspólną Politykę Rolną na lata 2014-2020 ze szczególnym
uwzględnieniem takich elementów jak:
korzyści dla rolników: płatności obszarowe i "zazielenienie", wsparcie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania: Rolnictwo ekologiczne
oraz
nowe możliwości zbytu produktów: sprzedaż bezpośrednia, "bio" i "eko" bazary, system rolnictwa
wspieranego społecznie.
Chcemy także poznać Państwa poglądy i wspólnie szukać rozwiązań najważniejszych problemów.
Program
1. Otwarcie
2. Polityka rolna i żywnościowa na świecie i w Unii Europejskiej - Dariusz Szwed
3. Płatności obszarowe i "zazielenienie" - Dorota Metera
4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program rolno-środowiskowo-klimatyczny i Rolnictwo
ekologiczne - Tomasz, Sakowski, Dorota Metera
5. Nowe możliwości zbytu produktów: sprzedaż bezpośrednia, "bio" i "eko" bazary, system rolnictwa
wspieranego społecznie - Tomasz Sakowski
6. Dyskusja i wnioski
7. Indywidualne konsultacje
Udział w seminarium jest bezpłatny, zapewniamy materiały informacyjne i zapraszamy na
poczęstunek. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa mailem na adres: ekoland.swidwin@wp.pl lub
telefonicznie - nr tel. kom. 664047640.
Seminarium w ramach projektu AGRI 2014-0114 realizowane jest przez Zielony
Instytut przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds.
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie
stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania prezentowanych informacji.

