
  
  
   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zachodniopomorska Izba Rolnicza 
realizuje operację  

Wizyta gospodarcza zachodniopomorskich producentów rolnych na 
Węgrzech – wymiana wiedzy z zakresu retencji wód, 

która odbędzie się 10-15 pażdziernik 2021r.  
 

Celem operacji wizyty gospodarczej jest odwiedzenie wybranych spośród 5 miejscowości 
biorących udział w projekcie koordynowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na 

Węgrzech, zapoznanie się z funkcjonowaniem węgierskiego sektora rolniczego, poznanie 
programu LIFE-MICACC, który ma na celu poprawę odporności na zmiany klimatu wrażliwych 
gmin na Węgrzech poprzez zmniejszenie ich zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych, 

wymiana doświadczeń i wiedzy podczas pobytu oraz nawiązanie kontaktów z rolnikami z Węgier, 
a przede wszystkim porównanie sposobów na retencję wody w rolnictwie.Realizowana operacja 

skierowana jest do rolników z województwa zachodniopomorskiego, kobiet i mężczyzn, osób 
mieszkających na terenach wiejskich, osoby pełnoletnie; pracownicy Izby Rolniczej 

zainteresowani rozwiązaniami retencji wody, poznaniem nowych rozwiązań technologicznych, 
poznaniem specyfiki rolnictwa na Węgrzech, chętni na nawiązanie i kontynuację współpracy na 

szczeblu europejskim Powyższa grupa docelowa jest grupą, która ma możliwości przekazanie 
zdobytej wiedzy oraz połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką. 

 

Podczas wyjazdu będ przeprowadzone wykłady na powyższy temat oraz dyskusja.  

PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ: 

I dzień 

 Przejazd 

 Odwiedziny Węgierskiego Muzeum Rolnictwa 

II dzień 

 Wizyta w miejscowości Batya w ramach programu LIFE-MICACC 

III dzień 

 Wizyta w gminie Ruzsa w ramach programu LIFE-MICACC – model adaptacji osad pagórkowatych 

narażonych na ryzyko wystąpienia intensywnych opadów deszczu 

IV dzień 

 Wizyta w gminie Puspokszilagy w ramach programu LIFE-MICACC – model dla połączonych 

problemów klimatycznych, w tym śródlądowych nadmiarów wody i susz 

 Wyjazd w kierunku Polski 

 

Podczas wizyty gospodarczej planowane jest spotkanie z rolnikami Węgierskimi w celu wymiany 

doświadczeń związanych z retencją wód. 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

http://ksow.pl/

