Проект „HNV-LINK”
Земеделие с висока природна стойност :
обучение, иновации и знания

Програма
Работна среща за приемане на визия за земите с ВПС и
определяне на необходимите иновации за нейното осъществяване
Спанчевци, 2 юни 2017г., 12:00 часа
11.30 – 12.30

Регистрация и обяд

12.30 -13.00

Откриване – добре дошли и кратко представяне на целта на
срещата и проекта, вкл. рамката за иновации за ВПС

Янка Казакова

Представяне на участниците, модераторите, и програмата за деня
Представяне на резултатите от направената анкета в района на
знанието през февруари 2017 г. (въпроси 1 до 9; 13 до 15)
Представяне на изготвения анализ на ситуацията,
Представяне на сценария какво ще се случи след 15 години при
запазване на сегашното положение и предлаганата визия за
съхранение на земите с ВПС
Избиране на обща визия за земеделските земи с ВПС
Работа в групи – разделяне на участниците в групи - в зависимост
от броя на участниците: земеделски стопани, бизнес, НПО и
държавни и общински институции. Всяка група обсъжда
предложената визия – с какво са съгласни, какво липсва и
въздействието на визията върху земите с ВПС.
Евентуално може да поискаме да бъде онагледена визията с
рисунки
Представяне и сравняване на визиите и избор на най-одобряваната
от тях – чрез точкуване
Какви са основните пречки за постигане на визията – дискусия

Янка Казакова
Мария Юнакова

Представяне на определените иновации и липсващите иновации
за постигане на визията за земеделските земи с ВПС и резултатите
от проведоното проучва не
Представяне на съществуващи иновации – Мира Дикова от Екофор
Консулт , Еми Шушарова от Куртово Конаре
Определяне на най-добрите иновации и липсващите иновации дискусия

Вяра Стефанова
Мария Юнакова

13.00 – 13.15
13.15 – 13.45

13.45 – 14.30

14.30 -14. 45
14.45– 15.10
15.10– 15.30

15.30 -16.00
16.00 – 16.30

16.30

Какво предстои и закриване на срещата на чаша кафе

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на ЕС
за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020

Вяра Стефанова
Мария Пенева

Модерират
представители
на СТЕП

Работни групи
Янка Казакова
Янка Казакова

Мира Дикова
Еми Шушарова
Модерира –
представител на
СТЕП

