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Europejskie Forum Rolnicze – kurtuazja czy konkret?
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Na początku marca odbyło się Europejskie Forum Rolnicze. Czy dwudniowe
spotkanie polsko-unijnych urzędników przyniesie dobre owoce?
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?
• Wzrost efektywności opasu – szkolenie
• Zostań liderem swojej społeczności
• Za nami Europejskie Forum Rolnicze

Wzrost efektywności opasu – szkolenie
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
zapraszają na szkolenie „Podstawowe czynniki wpływające na wzrost efektywności opasu”.
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Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Program seminarium obejmuje między innymi takie tematy, jak:
profilaktyka weterynaryjna i żywienie bydła, hodowla bydła mięsnego czystorasowego, system
jakości mięsa wołowego QMP, a także obecna sytuacja w sektorze wołowiny. Szkolenie odbędzie
się 7 marca w Głogowie. Jest sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
Źródło: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Zostań liderem swojej społeczności
Jeszcze przez tydzień można zgłaszać się do udziału w programie Liderzy PAFW. 12-miesięczny
bezpłatny kurs skierowany jest do działaczy lokalnych społeczności. Również do tych, którzy
przywództwa chcą się dopiero nauczyć. Liczba miejsc jest ograniczona. Żeby zdobyć jedno
z nich, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba mieć za sobą co najmniej
3-letnie doświadczenie. Najlepszą jego dokumentacją są zrealizowane akcje i zadowolenie własnej
społeczności. To właśnie ich rekomendacja może być znakomitą przepustką do uzyskania
partycypacji.

Udział w rocznym programie to okazja do poznania wyjątkowych osób i przede wszystkim –
wzmocnienia własnych kompetencji. Kursanci nauczą się m.in. tworzyć skuteczne strategie
działania, rozpoznawać swój potencjał i efektywnie delegować zadania. Program organizuje PolskoAmerykańska Fundacja Wolności. Termin zgłoszeń upływa 11 marca. Szczegółowe informacje na
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stronie: liderzy.pl oraz pod nr telefonu: 510 078 760 lub 22 556 82 57 (w godzinach 9:30–16:30).
Źródło: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Za nami Europejskie Forum Rolnicze
1–2 marca w podkarpackiej Jasionce odbyło się Europejskie Forum Rolnicze. Spotkanie miało
formułę Dialogu Obywatelskiego. Oznacza to, że przedstawiciele różnych środowisk spotykają się
z unijnymi urzędnikami, by wzajemnie posłuchać swoich opinii i opowiedzieć o pomysłach i podjętych
inicjatywach. „Polityka zrównoważonego rozwoju szansą dla obszarów wiejskich w Polsce”
to tytuł debaty, która miała miejsce drugiego dnia forum. Uczestniczyli w niej komisarz UE ds.
rolnictwa Phil Hogan, premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PSL Władysław
Kosiniak-Kamysz. Wspólna Polityka Rolna UE jest jednym z kluczowych elementów polityki
państwa polskiego, dlatego zabiegamy, by była ona wzmacniana. WPR musi być nie tylko
kontynuowana, ale i rozwijana – podkreślał premier Mateusz Morawiecki podczas debaty.

Obecny na forum szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zwracał uwagę na dużą
zbieżność celów WPR firmowanej przez Phila Hogana z polskim punktem widzenia. –
Komisarz jest naszym sojusznikiem i my jesteśmy sojusznikiem komisarza – powiedział minister
Ardanowski. Phil Hogan podczas debaty deklarował, że w 2019 roku na rozwój obszarów
wiejskich w Polsce przeznaczono 12 mld euro, w tym na małe gospodarstwa rolne – 2,5 mld
euro. W trakcie forum wręczono również nagrody im. Józefa Ślisza. W tym roku otrzymały je panie
z dziesięciu Kół Gospodyń Wiejskich. Wyróżnienia za kultywowanie i popularyzowanie
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lokalnych tradycji trafiły do KGW z z Cikowic, Panienki, Sudołka, Włościanek, Świerczynka,
Mokowa, Zielina, Zagórzan, Zastawia oraz Sieniawy. Więcej informacji na stronie organizatora:
forum-jasionka.pl
Źródło: Polska Agencja Prasowa

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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