НАЦИОНАЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОРУМ – ОСП след 2020

НАЦИОНАЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОРУМ – ОСП след 2020
08.08.2017г., Старозагорски минерални бани, хотел „Калиста“
(трето работно заседание)
ПРОГРАМА
13:00- 18:00

8 август 2017 г. вторник

12:30 – 13:00
Пристигане и регистрация на участниците

ОБОБЩЕНИЕ НА ОФИЦИАЛНИ ПОЗИЦИИ по ОСП 2020

13:00 – 13:40





Синтезирано представяне на различните позиции на държавите
членки и други НПО, разгледани до момента в Работната група
Визията на Работната група по структурата и по Стълб 1 на ОСП 2020
към момента
„Лагери“ и идентифициране на потенциални съмишленици
Свободна дискусия
„ДОКУМЕНТ ЗА РАЗМИСЪЛ“ на ЕК


13:40 -14:00




Синтезирано представяне на „ДОКУМЕНТ ЗА РАЗМИСЪЛ ОТНОСНО
БЪДЕЩЕТО НА ФИНАНСИТЕ НА ЕС“
Синтезирано представяне на „ДОКУМЕНТ ЗА РАЗМИСЪЛ ОТНОСНО
ИЗВЛИЧАНЕТО НА ПОЛЗИТЕ ОТ ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА“- отговорът на
Европа във външен и вътрешен план
Свободна дискусия
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

14:00 – 15:00







Управление на риска в ЕС- презентация ИАИ
Упрвление на риска в САЩ- презентация ИАИ
Управление на риска в Канада- презентация ИАИ
Къде сме ние?
Свободна дискусия
КАФЕ ПАУЗА

15:00 – 15:30

СТЪЛБ 2 НА ОСП 2020- Програма за развитие на селските райони

15:30 – 16:15






Инвестиционните мерки в ПРСР - роля, приложимост и необходимост
Инвестиционни мерки VS финансови инструменти
Мястото на „зелените“ плащания- Стълб 1? Стълб 2?
Засилване тежестта на приоритет „околна среда и климат“?






Място на механизмите за Управление на риска- Стълб 1? Стълб 2?
Стълб 3?
Фокус, основни приоритети за страната, гъвкавост
Бюджет, съфинансиране и прехвърляне на средства между Стълб 1 и
Стълб 2
Административна тежест и предложения за „модернизация“ на
механизмите за прилагане и контрол
ПАЗАРНИ МЕРКИ

16:15 – 17:00












Кратко представяне на прилагащи се пазарни мерки в България
Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
Национални програми за сектори лозаро – винарство и пчеларство
Интервенция на пазара
Промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Извънредни мерки за подпомагане в секторите на земеделието
Организации на производители и групи производители
Финансова дисциплина
Свободна дискусия за настоящата им роля и приложимост след 2020
Предложения за опростяване механизмите за прилагане и контрол
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЗИЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ОБЩНОСТ



17:00 – 17:45




Предложения за позиция относно „Визия за Стълб 2 след 2020“,
аргументи
Предложения за позиция относно „бъдещо позеленяване“,
аргументи
Предложения за позиция относно механизмите за управление на
риска, аргументи
Предложения за позиция относно пазарни мерки на подкрепа,
аргументи
ОРГАНИЗАЦИОННИ


17:45 – 18:00




План на действие за фиализиране и представяне на единна позиция
на земеделската общност за ОСП след 2020
Бюджетни въпроси
Определяне формата на следващите дискусии на „Национален
земеделски форум - ОСП след 2020“
ЗАКРИВАНЕ НА ФОРУМА
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