При Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

Запрошення на гібридний інформаційний захід на тему:

«Стратегія розвитку аграрного сектору до 2030 року»
в рамках міжнародної виставки Agro Animal Show - 2021
17.02.2021, 14:00 - 17:00
Адреса: «Міжнародний виставковий центр»
м. Київ, Броварський проспект, 15 Конф.-зал № 1, павільйон № 1, вхід 1А, 2 поверх
або доступ до конференції за посиланням https://us02web.zoom.us/j/84240493576
Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС аграрний сектор в Україні продовжує
проходити комплексний курс реформ, спрямований, зокрема, на сталий розвиток сільської
місцевості,

підвищення

конкурентоспроможності

сільськогосподарського

виробництва,

покращення якості та безпеки сільськогосподарської продукції, а також збереження природних
ресурсів.
Стратегії розвитку аграрного сектору повинні визначати довгострокові цілі цих процесів реформ.
Таким чином, вони представляють собою важливу основу для напрацювання короткострокових і
середньострокових рішень в галузі аграрної політики. У цьому контексті відновлене Міністерство
аграрної політики та продовольства України планує розробити та прийняти «Стратегію розвитку
аграрного сектору України до 2030 року».
На цьому тлі АПД організовує гібридний захід для обговорення стратегічних цілей сталого
розвитку аграрного сектору в Україні з міжнародними експонентами виставки Agro Animal Show
2021, представниками українського аграрного бізнесу, регіональних органів управління та
аграрної науки. Методичний досвід розробки таких стратегій, важливість прозорості і сприйняття
громадськістю, а також підходи до політичного затвердження стратегій будуть внесені в
обговорення експертом Федерального міністерства продовольства та сільського господарства
Німеччини.
Просимо Вас зареєструватися через E-Mail (info@apd-ukraine.de), або за телефоном
+ 38 066 5981440 до 12.02.2021 р. Захід перекладатиметься німецькою/українською мовами.

Фолькер Зассе
Керівник проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог»
Увага! Переходячи за посиланням та беручи участь у заході, Ви таким чином надаєте згоду на обробку Ваших
персональних даних, та надаєте згоду на фото- та відео-зйомку під час заходу.

Виконавці

Контакти:
АПД Україна
вул. Рейтарська, 29-б, 01030 Київ
info@apd-ukraine.de
www.apd-ukraine.de

При Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

Програма гібридного інформаційного заходу на тему:
«Стратегія розвитку аграрного сектору до 2030 року»
в рамках міжнародної виставки Agro Animal Show - 2021
17.02.2021, 14:00 - 17:00
Привітання
Сергій Висоцький, директор виставки та представник «Київського Контрактового Ярмарку»
Франк Мюллер, аграрний аташе Посольства Федеративної Республіки Німеччина
Презентації
Роман Лещенко, Міністр аграрної політики та продовольства України
Уве Файлер, Парламентський державний секретар Федерального Міністерства продовольства
та сільського господарства Німеччини
Сесія запитань та відповідей від учасників виставки Agro Animal Show 2021
Панельна дискусія
Павло Коваль, Генеральний Директор ВГО «Українська аграрна конфедерація», член UNAF
Іван Фурсенко, Перший Заступник Керівника Виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації
громад
Ольга Ходаківська, заступниця Директора Національного наукового центру «Інститут
аграрної економіки»
Модерація: Марія Ярошко, заступниця керівника проєкту «Німецько-український агрополітичний
діалог» (АПД)
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