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29 września 2020 r.

Ramowy program konferencji/webinarium

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
we współpracy

9.30 - 10.00

Rejestracja uczestników webinarium/konferencji

z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10.00 - 10.10

Powitanie wykładowców i uczestników konferencji, omówienie celu
konferencji – Damian Godziński, Dyrektor W-MODR

zapraszają

10.10 - 10.40

Aktualny stan prac i uzgodnień w nowej perspektywie finansowej
na lata 2021-2027 (dokumenty, w tym Plan Strategiczny, budżet, obszary
wsparcia) – dr Ryszard Kamiński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

............................................................................................

10.40 - 11.00

Wypowiedzi rolników prezentujące ich zdanie/opinię/obawy/pytania
w zakresie zagadnień dotyczących przedmiotu konferencji (produkcja
mleka, a opłacalność i Europejski Zielony Ład, innowacje i problemy
w ekologii, oczekiwania i wsparcie młodych rolników, obszary wsparcia,
żywność) – w formie nagranego filmu

11.00 - 11.30

Nowe elementy Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, w tym Europejski
Zielony Ład: Strategie: „od pola do stołu i „na rzecz bioróżnorodności”
(co jest obowiązkowe dla rolnictwa, zakres wsparcia środkami WPR)
– dr Zofia Krzyżanowska, Radca Generalny, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

11.30 - 11.40

Przerwa

11.40 - 12.00

Jak poprawić konkurencyjność polskich rolników na rynku mleka,
aby sprostać wyzwaniom w warunkach ograniczonych zasobów i sytuacji
klimatycznej? – prof. dr hab. Andrzej Babuchowski – prezes Instytutu
Innowacji Przemysłu Mleczarskiego, ekspert ds. rynku mleka

Damian Godziński

12.00 - 12.20

Opinie uczestników konferencji. Pytania dotyczycące omawianych
zagadnień, poprzez aplikację SLIDO

Dyrektor WMODR
z siedzibą w Olsztynie

12.20 - 12.40

• Jak zachęcić młodych rolników do przejmowania gospodarstw
• Jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć powierzchnię upraw
ekologicznych – wypowiedzi 2 rolników

12.40 - 13.00

Komentarze wykładowców do wypowiedzi rolników oraz opinii uczestników konferencji poprzez aplikację SLIDO

13.00 – 13.15

Podsumowanie Konferencji
Damian Godziński, Dyrektor W-MODR

na konferencję / webinarium pt.

INSTRUMENTY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2021-2027
W KONTEKŚCIE NOWYCH WYZWAŃ
I PLANU STRATEGICZNEGO DLA POLSKI
która odbędzie się w formie zdalnej
w dniu 29 września 2020 r. od godz. 9:30

Aby wziąć udział w wydarzeniu
zarejestruj się na stronie
www.wmodr.pl poprzez baner

»

