КОНФЕРЕНЦИЈА
Тражење прилика и стравање услова за мала пољопривредна
газдинства у Србији
10. и 11. март 2016. године
Гварнеријус центар, Установа културе од националног значаја
Џорџа Вашингтона 12, Београд
ПРОГРАМ
10. март 2016.
ПРВИ ДАН КОНФЕРЕНЦИЈЕ
8:00 - 9:00 – Регистрација учесника и кафа добродошлице
9:00 - 9:15 – Поздравна обраћања организатора
9:15 – 09:30 – Уводни говор „Значај и будућност малих пољопривредних
газдинстава у Србији“, Жељко Радошевић, државни секретар, Министарство
пољопривреде и заштите животне средине
09:30-09:45 “Значај сарадње различитих сектора за подстицај малих
пољопривредних газдинстава“ Ненад Будимовић, Привредна комора СрбијеУдружење за пољопривреду, прехрамбену индустрију, шумарство и водопривреду
09:45 - 10:30 – Пројекат „Оснаживање сарадње-преношење искуства земаља
Вишеграда са малим породичним фармама у земље Западног Балкана“ :
• Циљеви пројекта
• Спроведене активности
• Исходи и резултати пројекта
• Научене лекције
Питања и одговори
10:30 - 11:00 – Пауза
11:00 - 13:00 – Како до финансијске одрживости малих пољопривредних
газдинстава?
Примери из земаља Вишеградске групе и земаља чланица ЕУ из окружења
Финансијски одржива мала пољопривредна газдинства у Тарнава Маре, Румунија.
Nat Page, Fundaţia ADEPT
Подршка малим газдинствима кроз пољопривредне шеме које подржава локлана
заједница- Петер Кајнер, Szovet-Alliance for the Living Tisza, Мађарска
Разноврсност прихода за мала пољопривредна газдинства кроз рурални екотуризам у
Бугарској- Кирил Калоyанов, Бугарска асоцијација за алтернативни туризам
Мерење, мониторинг и прилагођавање потребама малих газдинстава у Републици
Чешкој- Martin Strelec, JUNIPERIA

езентацијом локалних производа и произвођача
13:00 - 14:30 Ручак са презентацијом

14:30 - 16:00 – Финансијаре пољопривреде малих газдинстава у Србији –
перспрктива донатора
• Никица Маринковић, Немачка организација за техничку сарадњу - ГИЗ
• Бранислав Милић, Подршка руралном и регионалном развоју на територији Србије НИРАС, пројекат подржан од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу
• Горан Ђаковић, Удружење новинара Агропрес,
Агропрес председник Управног одбора
16:00 - 16:30 – Пауза
16:30 - 17:30 – Шта је потребно да би се стимулисала мала пољопривредна
газдинства у Србији? – Панел дискусија
панелисти: Слободан Симић – СРП Засавица, Снјежана Митровић – Удружење ТЕРРАС,
Срђан Недељковић – ПГ Недељковић, Жељко Средић –Удружење Весник Косјерић
17:30 - 18:00 – Затварање првог дана конференције и представљање програма другог дана

11.март 2016.
ДРУГИ ДАН КОНФЕРЕНЦИЈЕ
8:30 - 9:00 - Регистрација учесника и кафа добродошлице
9:00 - 9:15 – Уводна обраћања организатора и представљање програма и
начина рада
9:15 - 11:00 – Стимулисање малих пољопривредних газдинстава у Србији, рад у
групама ПРВИ ДЕО
11:00 - 11:30 – Пауза
11:30 - 13:00 – Корак по корак ка подршци и развоју малих пољопивредних
газдинстава у Србији, рад у групама ДРУГИ ДЕО
13:00 - 13:30 – Сумирање резултата рада
13:30 - 14:30 Ручак и одлазак

Пројекат „Оснаживање сарадње - преношење искуства земаља Вишеграда са малим породичним
фармама у земље Западног Балкана“ је подржан од Међународног Вишеград Фонда и
Министарства спољних послова Републике Кореје и Европске комисије

