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Przyszłość WPR – innowacje i wyzwania. Tradycyjnie w środę, ale niestety już
po raz ostatni w tym roku, spotkamy się w wirtualnym studiu 5. Agro
Akademii, by porozmawiać o Wspólnej Polityce Rolnej.
Spotkamy się z Małgorzatą Bojańczyk z Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego,
która przedstawi prezentację główną. W dyskusji wezmą udział także Paweł Wyrzykowski – analityk
z Banku BNP Paribas oraz dr Barbara Baj-Wójtowicz z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Agroleśnictwa.

Wspólna Polityka Rolna
Specjaliści będą rozmawiać o Europejskim Zielonym Ładzie i o tym, w jaki sposób Wspólna Polityka
Rolna może przyczynić się do realizacji tego projektu unijnego. Uczestnicy poznają kluczowe
działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE mające znaczenie dla obszarów wiejskich
i wynikające z nich korzyści dla rolników. Dowiemy się także, z jakimi wyzwaniami dla rolnictwa wiąże
się realizacja tej polityki. Nie zabraknie rozmowy o innowacjach, które czekają branżę rolną, takich
jak agroleśnictwo i agrofotowoltaika, ściśle powiązanych z ideą Zielonego Ładu.

Przyszłość WPR – transmisja
Na transmisję webinaru „Przyszłość WPR – innowacje i wyzwania” zapraszamy 16 grudnia 2020 r.
jak zwykle o godz. 14. na stronie internetowej agroakademia.com.pl, na której wcześniej należy się
zarejestrować.
Ponadto transmisję można oglądać bezpośrednio w oknie transmisji na agrofoto.pl oraz agrofakt.pl.
Oba portale są partnerami tego wydarzenia.

Agro Akademia
Przy okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim dotychczasowym Uczestnikom
tegorocznej Agro Akademii. Mamy nadzieję, że poruszane w tym roku tematy były ciekawe
i inspirujące, i że mimo braku kontaktów osobistych i rozmów kuluarowych, wymuszona
okolicznościami formuła online sprawdziła się i dostarczyła Uczestnikom nowej wiedzy, która
przyczyni się do rozwoju polskiego agrobiznesu.
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Do zobaczenia w przyszłym roku!
Bank BNP Paribas, Prelegenci i Partnerzy Agro Akademii 2020
Pamiętaj – „Przyszłość WPR – innowacje i wyzwania” – 16 grudnia 2020 r. godz. 14

czytaj również – Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. Przyszłość WPR po 2020 r.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Submit Rating
Ocena 5 / 5. Liczba głosów 3
Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "CreativeWorkSeries", "aggregateRating": { "@type":
"AggregateRating", "bestRating": "5", "ratingCount": "3", "ratingValue": "5" }, "image": "https://www.agr
ofakt.pl/wp-content/uploads/2020/12/Przyszlosc-WPR-2020-Piotr-Szafraniec-agrofakt.jpg", "name":
"Przyszłość WPR – innowacje i wyzwania", "description": "Przyszłość WPR – innowacje i wyzwania"}

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

