Відкриємо СВІТУ СЕЛО Українське!

Перший аграрно-туристичний форум для підприємців на селі:

Органічна Ферма Майбутнього
27 листопада 2014

Ініціатор Форуму

Туристичне СЕЛО Полтавщини
touristvillage.pl.ua,

Організатори Форуму
Спілка виробників органічних
сертифікованих продуктів
organicukraine.org.ua

Зелена садиба Старий
хутір

Проект технічної допомоги АгроІнвест
agroinvest.org.ua

staryj-xutir.com.ua

За підтримки Полтавської обласної та Зіньківської районної адміністрацій

10.00
11.00
11.30

Село Лютенські будища Зіньківського району Полтавської області
Модератор Олена БЕРЕЗОВСЬКА, громадська спілка Органічна Україна, 067-17-17-577
Контактка особа Олександр КУДЕНЕЦЬ, зелена садиба Старий Хутір, 097-67-84-842
Програма
Огляд місцевості – Старий млин та Олійниця як Анатолій ЩЕРБАНЬ, краєзнавець
кандидат історичних наук
об’єкт агротуризму
Органічна кава. ЗНАЙОМСТВО
Привітальне слово
Ольга Олексіївна АВРАМЕНКО, заступник голови
Зіньківської районної державної

11.45

Практичний досвід об’єднання виробників в
кооперативи – їх різновиди, об’єднання
громад, подолання складних питань на цьому
шляху. Яке об’єднання найкраще підходить до
органічної сертифікації. Сприяння розвитку
ринкової інфраструктури для малих і середніх
виробників.

Територіальні громади України. Практика
створення громадою народних підприємств та
кооперативів.

адміністрації

Людмила Анатоліївна КІМЛИК-ЯРОХА, сектор
культури та туризму, представники обласної
адміністрації
Владислав КАРПЕНКО, спеціаліст з організації
Сприяння
виробників
Проект
Агроінвест.
розвитку ринкової інфраструктури для малих і
середніх виробників

Ольга
Іванівна
УГРАК,
http://stolicaua.com/zh-nki/olga-ugrak-teritor-alnimgromadam-v-ukra-5407.html

Відкриємо СВІТУ СЕЛО Українське!
12.05

12.25

ОБГОВОРЕННЯ ТЕМИ
Досвід агротуризму в інших країнах – туристи
на органічних фермах. Успішні проекти на
маленьких сільськогосподарських
підприємствах–що варто повторювати вже
зараз. Державна підтримка на Кіпрі–куди варто
йти. Конкретні кроки українського фермера до
агротуризму від туристичного оператора.
ОБГОВОРЕННЯ ТЕМИ
Органічні дикороси – досвід Полтавської
області. Екологічно чисті сухофрукти та
органічні дикороси як елемент зеленого
туризму та інструмент для розвитку малого
підприємництва.

Лора КАЛІНІЧЕНКО, управляючий власник
туристичного оператраTesoroTour.

Олег Олександрович ГОРБ, проректор науковопедагогічної роботи та міжнародних зв’язків
ПДАА, декан факультету підготовки іноземних
громадян, к. с.-г. н., професор кафедри екології,
охорони навколишнього середовища та
збалансованого природокористування
http://www.pdaa.edu.ua/people/gorb-olegoleksandrovych

ОБГОВОРЕННЯ ТЕМИ
12.45

14.00

Реалії зеленого туризму на Полтавщині.
Розвиток галузі на прикладі Опішні

ОБГОВОРЕННЯ ТЕМИ
Органічне харчування для процвітання

Олександр КУДЕНЕЦЬ власник зеленої садиби
"Старий хутір" http://staryj-xutir.com.ua/
Представник громадської організації "Туристичне
СЕЛО Полтавщини"
http://www.touristvillage.pl.ua/

Анонс Фестивалю Хліба

Партнери форуму:

_________________________________________________________
Медіа-партнери:

