Zapraszamy na

bezpłatne szkolenie dla rolników
pt.:

”DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE SPRZYJAJĄCE BIORÓŻNORODNOŚCI”

W szkoleniu mogą wziąd udział rolnicy ubezpieczeni w KRUS zamieszkujący obszar gminy oraz
prowadzący na jej terenie działalnośd rolniczą.

Szkolenie odbędzie się:
21 czerwca 2016 r., godz. 9:00-17:00
Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Włodawska 1
Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. W trakcie szkolenia zapewniamy bezpłatnie
przerwę kawową, obiad oraz transport na zajęcia praktyczne. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne
materiały szkoleniowe, upominki i certyfikat ukooczenia szkolenia.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:
- Joanną Kapłon pod nr tel.: 690 901 205 w godz. 8:00-16:00
- Barbarą Jegorow 690 903 203 w godz. 8:00-16:00.

Ilośd miejsc ograniczona. Decyduje kolejnośd zgłoszeo!

Organizator:
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Joanna Kapłon tel. 690-901-205 (8:00-16:00), rolnicy@crps.pl

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu "Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo
siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim" (KIK/25).
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Agenda szkolenia dla rolników
pt.: ”DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE SPRZYJAJĄCE BIORÓŻNORODNOŚCI”
organizowanego w ramach projektu
"Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na
użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim"(KIK/25)

09.00 – 09.15

Powitanie. Krótka informacja o projekcie KIK/25

09.15 – 10.45

Bogactwo fauny i flory w służbie rolnika – rodzaje i znaczenie dla rolnictwa usług
ekosystemowych świadczonych przez bioróżnorodnośd (biologiczna ochrona roślin,
zapylanie, ochrona gleb) (2x45 min);

10.45 - 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 12.30

Program

rolno-środowiskowo-klimatyczny

oraz

rolnictwo

ekologiczne

jako

narzędzia ochrony różnorodności biologicznej na użytkach rolnych. Wspólnotowe
wdrażanie PRŚK (2x45 min);
12.30 – 13.15

Obiad

13.15 – 16.30

Wizytacja terenowa cennych przyrodniczo łąk w gminie (3 x 45 min zajęcia
terenowe + 60 min na dojazd);

16.30 - 17.00

Przeprowadzenie oceny szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakooczenie szkolenia.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

