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Zachodniopomorska Izba Rolnicza
realizuje operację

pn. Konferencja na temat „Rolnictwa w kontekście zmian
Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”
Celem operacji jest przekazanie informacji i wiedzy na temat WPR po 2020 roku w świetle nadchodzących
zmian w przepisach. Konferencja na ten temat pozwoli na przekazanie i wymianę wiedzy pomiędzy
podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich – czyli pomiędzy uczestnikami konferencji.
Konferencja jest okazją do zapoznania się z potrzebami środowiska rolniczego, dla niektórych może być
jedną z niewielu okazji, by wypowiedzieć się na forum, powiedzieć o problemach, z którymi, na co dzień się
borykają i dowiedzieć się na temat planowanych zmian. Wpisuje się to w cel nr 1 KSOW: Zwiększenie
udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ
uczestnicy operacji będą bardziej świadomi jakie czekają producentów rolnych, natomiast wiedzą, jaką
otrzymają później uczestnicy konferencji będą mogli wdrożyć w praktyce i przekazać innym
zainteresowanym rolnikom.
W ramach realizowanej operacji zakłada się udział 50 osób. Wybrana grupa docelowa to rolnicy z
województwa zachodniopomorskiego, kobiety i mężczyźni, osoby mieszkające na terenach wiejskich, osoby
pełnoletnie; pracownicy Izby Rolniczej i instytucji około rolniczych. Powyższa grupa docelowa jest grupą,
która ma możliwości przekazanie zdobytej wiedzy, połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką, ponieważ są
to osoby, które żyją z rolnictwa, często prowadzą gospodarstwa rolne jako samodzielne podmioty lub
pracują bezpośrednio z rolnikami.
Zadanie będzie trwało 2 dni - podczas wykładów będą poruszane zagadnienia związane z ogólnymi
założeniami Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. z podziałem na poszczególne działania
Podczas konferencji będą przeprowadzone wykłady na powyższy temat oraz dyskusja. Uczestnicy
konferencji będą mogli nawiązać nowe relacje oraz podzielić się swoimi doświadczeniami oraz po jej
zakończeniu będą mogli wdrożyć poznane założenia w swoich gospodarstwach rolnych oraz przekazać
zdobytą wiedzę innym rolnikom.
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