Проект Європейського Союзу
«Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні»
ПРОГРАМА
дводенного навчально-практичного семінару
«Державна політика в галузі розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні.
Застосування європейських підходів до розвитку сільських територій в українському контексті.
Вивчення та поширення кращих практик в Україні»
Мета: навчання сучасним європейським підходам до сільського розвитку, посилення спроможності
місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних громад та підприємців у
розробці та впровадженні пілотних проектів з розвитку агрорекреаційних кластерів на базі
сільськогосподарських кооперативів, обговорення стратегій та концепцій сільського розвитку, створення
передумов для імплементації європейських практик сільського розвитку на місцях, сприяння місцевим
ініціативам.
Дата та місце
проведення:
Учасники
тренінгу:

6-7 квітня 2017 року, м. Одеса
Представники Мінагрополітики, керівники структурних підрозділів обласних та районних
державних адміністрацій, до повноважень яких, згідно з функціональним розподілом,
відноситься реалізація державної політики, спрямованої на розвиток сільських територій,
аграрного бізнесу та туризму, представники територіальних громад, голови сільських та
селищних рад, власники агросадиб, члени фермерських господарств та
сільськогосподарських кооперативів, представники профільних громадських організацій
1-й день

Реєстрація з 8-30 до 9-30
Час роботи: 9.30-18.00
9.30 – 10.00
Вступне слово

10.00 – 10.20
Державна політика з розвитку сільського господарства та
сільських територій. Форми та моделі бізнесу на сільських
територіях

10.20-10.50
Основи політики ЄС з питань сільського розвитку.
Сталість через інклюзивність.

Ковальова Олена – заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України
Маркус Клінгер - керівник напряму з сільського
господарства, санітарних та фітосанітарних
питань, Група підтримки України в Єврокомісії
(Брюсель)
Джон Мілнз -керівник проекту ЄС «Підтримка
впровадження сільськогосподарської та
продовольчої політики в Україні»
Павленко Світлана - заступник Директора
департаменту науково-освітнього забезпечення та
розвитку підприємництва на селі Мінагрополітики

Маркус Клінгер - керівник напряму з сільського
господарства, санітарних та фітосанітарних
питань, Група підтримки України в Єврокомісії
(Брюсель)
Орест Токач - консультант групи підтримки
України в ЄС з питань сільського господарства та
сільських територій

10.50-11.20
Практика впровадження політики сільського розвитку
ЄС.Підхід LEADER до сільського розвитку. Можливості
залучення фінансових ресурсів через програми
транскордонного співробітництва
11.20-11.30 – кава-пауза

Орест Токач - консультант групи підтримки
України в ЄС з питань сільського господарства та
сільських територій

11.30-12.00
Кращі практики за створення локальних агрокластерів

Олександр Паларієв- директор фермерскотуристического комплексу
«Фрумушика Нова»Одеської області
Володимир Паніч – голова Коблєвської ОТГ
Миколаївської області
Антон Мільчевич – голова ФГ «Радвань Нова»
Львівської області

12.00 – 13.00
Якість та безпечність сільськогосподарської продукції, що
виробляється малими та середніми виробниками. Системи
сертифікації.

Оглашенний Юрій - експерт проекту ЄС
«Вдосконалення системи контролю безпечності
харчових продуктів в Україні»

13.00-14.00 Обід
14.00-15.30
Агро-рекреаційні кластери, як механізм розвитку
сільських територій.
Практичні аспекти створення та функціонування бізнесу
на сільських територіях. Сільський туризм та супутні
послуги

Стефанович Андрій - директор Департаменту
науково-освітнього забезпечення та розвитку
підприємництва на селі Мінагрополітики
Тетяна Безверхнюк – завідувач кафедрою
Проектного менеджменту Одеського регіонального
інституту державного управління

15.30-18.00
Як розпочати бізнес та залучити фінансування.
Можливості та ресурси

Владислав Карпенко - експерт проекту USAID
«Агросільрозвиток»,
Дудка Олександр - координатор мережі
РЕГІОНЕТ

18.00 - Вечеря
2-й день
Сніданок: 8.00-8.50
9.00-9.30 – виселення з готелю, виїзд у господарство, обмін думками дорогою
11.00 – 12-45 - відвідування господарства «Фрумушика-Нова», спілкування
13.00-14.30 – фуршет, спілкування
14.30 –повернення до м. Одеса, від’їзд учасників.
Орієнтовний час прибуття – 16-00

