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Mezinárodní
produkty

seminář

k propagačním

opatřením

pro

zemědělské

V Praze dne 1. června 2021
COPA COGECA a Freshfel Europe organizují ve středu 9. června 2021 od 11:00 do 13:00 online
seminář o nadcházející reformě politiky propagace zemědělských produktů. Cílem semináře je seznámit
účastníky s reformou propagační politiky, obchodními a politickými očekáváními a poskytnout jim zpětnou
vazbu od úspěšných žadatelů o programy. Na interaktivní platformě se setkají tvůrci politik z evropských
institucí, členských států a zástupci z obchodní sféry.
Pro účastníky semináře je připraven následující program:
Blok 1: Vytvoření podmínek pro atraktivní politiku propagace
1. Úvodní slovo: Simona Rubbi (Freshfel a předsedkyně CDG Promotion and Quality).
2. Kontext reformy
 Politická perspektiva Evropské komise: pan Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství
 Perspektiva sektoru čerstvých produktů: Philippe Binard (Freshfel Europe): Využití poptávky ke
stimulaci spotřeby v období po COVIDu.
3. Úspěšné programy
 „Lemon Age“: Jose Antonio Garcia Fernandez (Ailimpo);
 „DOP PGI F-V PROMO“ (chráněná značení původu, ovoce a zelenina): Jean-Claude Bousigon
(APFel SO);
 „Následujte mě, abyste byli zdraví“: Philippe Binard (Freshfel Europe);
 „KNOW-AP“: Giulia Montanaro (Assomela);
 „EUPORKCHK“: Erik Kam (Danish Agriculture Council);
 „Víno“: Leonardo Pofferi, Alleanza Cooperative Italiane.
Blok 2: Cesta směrem k atraktivní politice propagace po roce 2024
1. Úvodní slovo: Claire Martin (COPA COGECA a Cooperation Agricole France - místopředsedkyně CDG
Propagace a kvalita).
2. Koncepty pro úspěšnou reformu politiky: obchodní perspektiva
 Společná klíčová perspektiva odvětví zemědělství pro efektivní, relevantní a evropskou politiku
propagace (Bruno Menne – COPA COGECA)
3. Koncept úspěšné politické reformy: politická perspektiva
 europoslanec Paolo De Castro;
 europoslankyně Irène Tolleret.
4. Otázky a odpovědi (Claire Martin).
Seminář bude probíhat v angličtině.
V případě zájmu se registrujte na následujícím odkazu: https://form.jotform.com/211301177833347
Po registraci se budete moci připojit v den semináře zde: https://zoom.us/j/2175195428 (Zoom).
Originální pozvánku naleznete na: https://www.szif.cz/cs/eu-propagace-zemedelskych-produktu v záložce
Informační akce pro žadatele.
Kontaktní údaje: propagace.eu@szif.cz
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