5-ти Европейски конгрес на
младите фермери в
Европейския парламент
Организатори
Нуно Мело, Ещер Херанц (членове на ЕП)
в сътрудничество с португалската фермерска конфедерация (CAP) и испанската
организация на земеделските производители (ASAJA)

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

.........................................................................................
ИМЕ - ФАМИЛИЯ

ЛИЧНИ ДАННИ

Трите имена:

Дата на раждане:

Адрес:

Ел. поща:

Тел/факс:

ОБРАЗОВАНИЕ (степен, квалификации):

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ БИЗНЕС
Вид земеделски бизнес:
Обща площ:
Информация за обработваемата площ:
Стартова година на земеделското стопанство:
Самостоятелно или в сътрудничество (кооперация, сдружение) се
извършва земеделската дейност?

Работата във фермата е:
☐ Основно занятие = пълно работно време, основният приход е от зем.
дейност
☐ Допълнително занятие = непълно работно време, приходи от други дейности

Информация за други професионални дейности:
(друга професия/ занятие)

Описание на устойчива и/или иновативна практика,
успешно приложена във вашата ферма

Име на устойчива или иновативна практика във фермата:

Предмет и цели - какво включва:

Начално състояние:

Времева рамка:
Планиране (от-до):

Прилагане (от-до):

Обем на инвестициите в евро:
(планиране и прилагане):
Ключов аспект:
Ръст на постъпления/приходи от земеделска дейност в резултат на
инвестицията (в %, считано от годината на прилагането й):

За колко години инвестицията осигурява/ гарантира приходи:
Срок на откупуване (размер на инвестицията спрямо приходите):

Ключов аспект:
Ползи за околната среда от практиката (връзка между извършваната
земеделска дейност и околната среда)?

Ползи по отношение на климата от практиката (връзка между извършваната
земеделска дейност и климатичните промени)?

Ключов аспект: социални ефекти
Социален аспект от прилагането на практиката - посочете конкретен пример по
отношение на заетост, осигуровки, разнообразяване земеделски/неземеделски
дейности и др.

Ключов аспект: устойчивост на земеделския бизнес
Какво се случи след прилагането на практиката?

Въздействие върху заетите/ ангажираните с практиката лица (заетост,
осигуровки)

Въздействие върху лица, неангажирани с практиката?

Ключов аспект: добавена стойност от земеделската практика за региона
Как се възползвахте от потенциала на региона?

Каква е ползата за региона от вашата практика (земеделска дейност)?

Подробно описание на практиката (земеделската дейност, която смятате че
е устойчива и/или иновативна):
.........................................

Защита на личните данни и потвърждение



Декларация на организатора:
Предоставената от кандидата информация няма да бъде разпространявана
на трети лица. Информацията относно проектите може да бъде
съхранявана и ползвана от организаторите на конкурса, единствено за
целите на Европейската награда за млад фермер.



Декларация на кандидата:
Декларирам, че предоставената от мен информация е вярна и пълна, и
давам съгласието си личните ми данни да бъдат ползвани от
организаторите журито на конкурса за Европейската награда за млад
фермер.

Дата:
Място:

Име/ Фамилия:
Подпис:

