Warszawa dn. 21.02.2018 r.

Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych

Szanowni Panowie Prezesi,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej, przy współudziale Marszałka Województwa Podkarpackiego, jest organizatorem
Europejskiego Forum Rolniczego, które odbędzie w dniach 23-24 marca 2018 r. w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego - G2A Arena w Jasionce k/Rzeszowa.
Patronat nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W imieniu organizatorów konferencji, mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia
udziału w tym unikalnym przedsięwzięciu w charakterze uczestnika Forum.
Organizowane od wielu lat przez EFRWP, pod auspicjami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
konferencje w Jasionce są miejscem corocznych spotkań i dyskusji z udziałem wybitnych promotorów
europejskiej i krajowej polityki wobec rolnictwa i terenów wiejskich z całej Europy, m.in. komisarzy
z Komisji Europejskiej, Komisji ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, ministrów ds. rolnictwa z
wielu krajów naszej części Europy.
W 2017 r. w debatach konferencyjnych wzięli udział m.in. Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi UE
Phil Hogan, Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości, a także ministrowie i
wiceministrowie rolnictwa z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Słowacja, Czechy i Węgry) oraz
Litwy.
W tegorocznej konferencji, która odbędzie się w nowej, rozszerzonej formule pod nazwą Europejskie
Forum Rolnicze, zaplanowano dwie bardzo istotne debaty: „Nowa perspektywa budżetowa WPR –
priorytety, założenia, propozycje zmian” oraz „Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w
rolnictwie – rola w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji”.
Nowym, ważnym wydarzeniem towarzyszącym debatom będą panele eksperckie i prezentacje
nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa, obejmujące najnowsze technologie, wynalazki i produkty w
sferach związanych z produkcją rolną i jej finansowaniem. W ramach Forum zaplanowano również
spotkanie doradców, reprezentujących Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całej Polski (ok. 200 osób).
Spotkanie to będzie służyło zarówno wymianie ich doświadczeń, jak też okazją do zaznajomienia się z
ww. zagadnieniami.
Bardzo ważnym i nieodłącznym elementem Forum będzie wręczenie nagrody im. Józefa Ślisza, która
ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób wyróżniających się zaangażowaniem w
propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych. Przedsięwzięciom tym będzie towarzyszyła
również szeroka oprawa medialna.

Wydarzenie, jak co roku, zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Swoje uczestnictwo potwierdził już Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Phil Hogan.
Zaproszenie do udziału w Forum skierowaliśmy także do ministrów rolnictwa krajów Grupy
Wyszehradzkiej (Słowacji, Czech, Węgier i Polski) oraz Francji, Niemiec, Portugalii i Hiszpanii.
Jesteśmy przekonani, że zarówno unikalny profil Europejskiego Forum Rolniczego, jak
i możliwość wysłuchania debat i dyskusji o przyszłości rolnictwa w UE jak i eksperckich prezentacji w
obszarach dotyczących sztucznej inteligencji w rolnictwie, wykorzystania biogazu rolniczego,
nawożenia roślin, innowacyjnej ochrony roślin, nowoczesnych instrumentów finansowych i
ubezpieczeniowych w rolnictwie pozwolą Państwu na pogłębienie wiedzy w tym zakresie jak również
nawiązanie cennych kontaktów branżowych.
Mając powyższe na uwadze serdecznie zapraszam do udziału w Europejskim Forum Rolniczym w
dniach 23-24.03.2018 w Jasionce k. Rzeszowa. Udział w naszym wydarzeniu jest bezpłatny.
W przypadku zainteresowania prosimy o zgłoszenia i rejestrację on-line od dnia 01.03.2018 pod
adresem www.forum-jasionka.pl. W innych sprawach prosimy o kontakt z Biurem Organizatora
Forum pod nr tel. + 48 663 455 366 lub adresem e-mailowym: kontakt@forum-jasionka.pl .
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