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Nakręć jednominutowy film o swojej wsi i wygraj 3 tys. zł!
[AKTUALNOŚCI]
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Data: 30 maja 2019

„Jeden film, jedna minuta, jeden temat” to hasło przyświecające
organizatorom konkursu małych form filmowych KOKOFY. Impreza odbędzie
się w ramach Folk Film Festiwal Sianów 2019.
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?
• Grunty rolne – prezydent podpisał nowelizację
• Superopłacalna uprawa konopi
• KOKOFY – konkurs krótkich filmów o wsi

Grunty rolne – prezydent podpisał nowelizację
Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną Ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowe
przepisy ułatwią m.in. zakup i obrót ziemią przez nierolników. Dotychczas takie osoby mogły
nabyć jedynie 0,3 ha ziemi, teraz będzie to 1 ha. Zmiana dotyczy gruntów i na terenie wsi,
i w mieście. Jeśli powierzchnia nabytej działki przekroczy hektar, wówczas będzie trzeba rozpocząć
prowadzenie działalności rolniczej na co najmniej 5 lat (dotychczas było to 10 lat).
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Prawo pierwokupu ziemi nadal będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
W wyjątkowych sytuacjach za zgodą KOWR będzie można zbyć grunty rolne przed upływem 5 lat;
teraz tylko na drodze decyzji administracyjnej, a nie, jak dotychczas, sądowej. Ustawa rozszerza
też listę osób, którym będzie można zbyć ziemię. Są to m.in. rodzeństwo rodziców i pasierbowie.
– W znowelizowanej ustawie znalazł się przepis, który pozwala, by KOWR, za zgodę ministra
rolnictwa, ustanowił na państwowej ziemi zabezpieczenia pod zaciągane zobowiązania
finansowe – czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP. Uzyskane w ten sposób pieniądze
pozwolą m.in. sfinansować działalność nowo powstającego narodowego holdingu
spożywczego. Większość przepisów nowelizacji wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.
Źródło: Polska Agencja Prasowa, Kancelaria Prezydenta RP

Superopłacalna uprawa konopi
Uprawa konopi przemysłowych cieszy się coraz większym zainteresowaniem polskich rolników. „Puls
Biznesu” donosi, że ich działania mogą odmienić światowy rynek produkcji tych roślin. Konopie
przemysłowe wykorzystywane są do wytwarzania wyrobów farmaceutycznych,
spożywczych, a nawet budowlanych. Charakteryzują się inną niż najbardziej znana konopia –
indyjska – zawartością substancji psychoaktywnych (m.in. THC).
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Na początku maja jedną z polskich firm produkujących konopie przemysłowe kupili
Kanadyjczycy, którzy planują ją mocno rozwinąć, przede wszystkim w zakresie technologii
ekstrakcji CBD (kannabidiolu). Pół roku wcześniej w ręce kanadyjskiego potentata branży oddał
się producent oleju konopnego z Elbląga. – Dziś popyt w tej branży zdecydowanie przewyższa
podaż, a amerykańskie i kanadyjskie koncerny są w stanie skupić na pniu podmioty z tej branży,
płacąc kwoty znacznie przewyższające standardowe wyceny takich spółek – czytamy w „Pulsie
Biznesu”. Więcej informacji w artykule: Rewolucja w konopiach.
Źródło: „Puls Biznesu”

KOKOFY – konkurs krótkich filmów o wsi
„Jeden film, jedna minuta, jeden temat” to hasło przyświecające organizatorom kolejnego już
konkursu małych form filmowych KOKOFY. Impreza odbędzie się w ramach Folk Film Festiwal
Sianów 2019. – Odkryj, jak inspiruje cię natura i gdzie znajdujesz prawdziwe piękno. Przedstaw
wybraną historię za pomocą animacji, dokumentu lub fabularnej opowieści – czytamy na stronie
pomysłodawców FFFS. Termin nadsyłania filmów upływa 25 czerwca.
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Sam Folk Film Festiwal to pierwszy w Polsce (i jeden z nielicznych na świecie) przegląd
kinematografii poświęconej zagadnieniom kultury ludowej. W tym roku odbędzie się po raz
szósty w dniach 5–7 lipca w miasteczku festiwalowym w Sianowie (zachodniopomorskie).
Impreza jest znakomitą platformą wymiany doświadczeń mieszkańców wsi, a także okazją do dialogu
i poznania ludzi zainteresowanych aktywizacją wsi. Oprócz przeglądu filmów, w programie znajdą się
koncerty, spektakle teatrów ulicznych, pokazy rękodzieła etc. Więcej informacji w regulaminie oraz
na stronie organizatora konkursu.
Źródło: Witryna Wiejska
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