„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
zaprasza rolników, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli instytucji
naukowych, samorządowych i doradczych do udziału w dwudniowej konferencji pt.

„Z NATURY innowacyjne…
- alternatywne źródła dochodu gospodarstwa rolnego”
W programie m.in:
1. Prezentacja działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz działania
„Współpraca” – Zespół SIR Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.
2. Warsztaty koszonkarsko-zielarskie – Państwo Magdalena i Sylwester Świderscy właściciele Gospodarstwa
Naturalnego Malinówka z Drągowiny.
3. Prezentacja pn. „Wolna szkoła – autorski projekt edukacyjny Z Natury… dla dzieci”. – dr Marta JermaczekSitak, biolog, ekolog, edukator przyrodniczy, współzałożycielka Wolnej Szkoły – Pracownia Żyrafa,
absolwentka Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
4. Prezentacja pn. „ Leśny Klub Kolacyjny – nowatorski projekt na terenach wiejskich” autorstwa Magdaleny
Zawadzkiej i Jakuba Chwistka.
5. Wizytacja w gospodarstwach rolnych prowadzących nowatorskie inicjatywy na terenach wiejskich:
„Lubuskie Angusowo” w Ługach, „Karczma Taberska” w Janowcu, „Winnica na kawałku ziemi” w
Trzebiechowie i Fundacja „Nasze wolne życie” w Pomorsku.

Zgłoszenia należy składać osobiście lub w formie skanu na adres poczty elektronicznej:
e.mularczyk-sienkowska@lodr.pl w terminie do 28.10.2021 r.
*prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem
a następnie dostarczeniu oryginału do siedziby LODR w Kalsku lub przesłania skanu zgłoszenia na ww. wskazany adres poczty
elektronicznej.

W ramach działań profilaktycznych wynikających z zagrożenia COVID-19 w przypadku stwierdzenia
podwyższonej temperatury ciała u uczestnika organizator LODR w Kalsku zastrzega sobie prawo
wykluczenia uczestnika z udziału w konferencji.

Informacji udzielają:
Ewelina Mularczyk-Sienkowska, tel.513-980-602,
e-mail: e.mularczyk-sienkowska@lodr.pl
Agata Zajda-Sipa, tel. 516-177-401,
e-mail: a.zajda-sipa@lodr.pl

Operacja opracowana przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zgodnie z Planem Działania KSOW na lata 2014-2020
Plan Operacyjny na lata 2020-2021. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

