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Wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, satysfakcji,
spokoju i pomyślności na cały nadchodzący 2020 rok.
Życzy Zespół SIR LODR w Kalsku

Szanowni Państwo !
Z początkiem nowego roku, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku – Zespół SIR,
proponuje nową propozycję współpracy z rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich,
przedstawicielami instytucji, przetwórcami i przedsiębiorcami rolno-spożywczymi oraz jednostkami
naukowymi. Do dobrze już znanej formy realizacji szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych chcieliśmy
dołączyć organizację spotkań GRUP TEMATYCZNYCH w zakresie różnych dziedzin rolnictwa, w tym
m.in. Grupy Tematycznej Winiarzy.
Nasza propozycja GRUP TEMATYCZNYCH dotyczy aktualnie następujących tematów:
1. Ekologia / Zielarstwo
2. Bydło mleczne
3. Bydło mięsne
4. Winiarstwo
5. Pszczelarstwo
6. Przetwórstwo rolne, warzywnictwo i sadownictwo, serowarstwo, warzelnictwo, itp.
7. Drób
8. Agroturystyka / Gospodarstwa Opiekuńcze / Zagrody Edukacyjne
Lista ta ma charakter otwarty i może być modyfikowana w zależności od Państwa potrzeb i zgłoszeń.
W związku z powyższym, chcielibyśmy zaprosić Państwa na Pierwsze Spotkanie Grupy Tematycznej
– WINIARZY, które odbędzie się w dniu
21 stycznia 2020 r. w siedzibie LODR w Kalsku o godz. 1000, sala nr 36.
Naszym celem jest umożliwienie zainteresowanym:
- zapoznania się z innymi przedstawicielami danej branży z terenu województwa,
- wymiany doświadczeń i opinii,
- nawiązania współpracy,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów,
- przedstawienie całej oferty projektów, w ramach których będą mogli otrzymać dofinansowanie, w tym
Działania „Współpraca”.
Aby osiągnąć ten cel chcemy organizować cykliczne spotkania, w dogodnym dla Grupy terminie, na które
zapraszać będziemy specjalistów/ekspertów zgodnie ze zgłoszonym wcześniej przez członków Grupy
zapotrzebowaniem. Spotkania te mają mieć formę dyskusyjną, poprzedzoną krótkim wystąpieniem
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specjalistów/doradców. Moderatorami spotkań będą sami uczestnicy, którzy swobodnie będą mogli
formułować pytania i udzielać odpowiedzi, dzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.
W odróżnieniu od szkoleń i konferencji uczestnicy będą pełnili funkcję prelegentów a nie wyłącznie
słuchaczy. GRUPA Tematyczna skierowane będzie dla praktyków a nie teoretyków. Orientacyjny czas
zjazdów to ok. 2 – 2,5 godziny. Częstotliwość spotkań uzależniona będzie od potrzeb Grupy np. kwartalna.
W trakcie spotkania, chcielibyśmy usłyszeć od Państwa:
- jakie są oczekiwania w stosunku do Grupy i do LODR w Kalsku,
- jakie są aktualne problemy branży, jakiej pomocy oczekujecie,
- określić cele do osiągnięcia w 2020 r.,
- zachęcić do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania „Współpraca”,
- przedstawić krótką prezentację dr Marty Czaplickiej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
która uczestniczy w pracach nad projektem Grupy Operacyjnej związanych z tematyką winiarstwa
w ramach Działania „Współpraca”.
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy składać osobiście (w dniu spotkania), pośrednio przez doradców
terenowych LODR bądź w formie skanu na adres poczty elektronicznej:
a.zajda-sipa@lodr.pl.
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w przypadku składania karty zgłoszeniowej w dniu
Spotkania 21.01.2020 r. w wiadomości zwrotnej na adres: a.zajda-sipa@lodr.pl lub telefonicznie: Agata
Zajda-Sipa, tel. (68) 385-20-91 wew. 456, tel. kom.: 516-177-401.
Liczymy na dobrą i owocną współpracę z Państwem w realizacji tego projektu.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
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