POZIV MEDIJIMA
Zagreb, 23. rujna 2016. godine
Poštovani,
Pozivamo vas u Otočac na Forum "Mogućnosti financiranja agroturizma za mlade
poljoprivrednike", u nedjelju, 2. listopada 2016. godine od 10 do 12 sati.
Molimo vas da sudjelujete na Forumu, te svojim pitanjima i raspravom doprinesete
iznalaženju rješenja ključnog problema zadržavanja mladih u ruralnim krajevima. Ujedno vas
molimo da informirate javnost o mogućnostima za mlade poljoprivrednike kako bi očuvali
život u ruralnim krajevima. Organizacijom Foruma namjera nam je potaknuti pozitivne
trendove i gospodarsku aktivnost kroz razvoj poljoprivrede i turizma na poljoprivrednim
gospodarstvima.
Gosti predavači će prezentirati konkretne mjere (Mjera 6. "Razvoj poljoprivrednih
gospodarstava i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.) i mogućnosti
kroz izvore financiranja za mlade poljoprivrednike, te im ukazati na mjere i potencijale koje
mogu iskoristiti za razvoj poslovanja, povećanja životnog standarda i uspješnog poslovanja u
ruralnim krajevima.
Na Forumu će sudjelovati i mladi poljoprivrednici iz Ličko – senjske županije, te na praktičnim
primjerima pokazati kako uspješno razviti poslovanje korištenjem sredstava iz EU fondova s
naglaskom na izazove s kojima su mladi poljoprivrednici trenutno suočeni.
Pozivamo vas da sudjelujete na Forumu u Otočcu i informirate javnost o mogućnostima za
mlade poljoprivrednike, te doprinesete budućnosti i zadržavanju mladih poljoprivrednika u
ruralnim krajevima.
Molimo da se za sva pitanja i informacije obratite na kontakt za medije:
Eva Lučić Robić
Mob:099 249 28 95

Nastavak programa Foruma nastavlja se na slijedećoj stranici

FORUM
Mogućnosti financiranja agroturizma za mlade poljoprivrednike
Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac
Ulica kralja Zvonimira 16, Otočac
Nedjelja, 2. listopada 2016. od 10:00 do 12:00 sati
PROGRAM
10:00 -10:20
Kristina Brščić, Institut za turizam i poljoprivredu Poreč
Agroturizam za mlade
10:20 – 10:35
Nikolina Anić
Uspješan praktični primjer: Prikaz razvoja sirane sredstvima iz EU fonda
10:35 – 10:50
Ivana Starčević, LAG Lika
Potencijal za razvoj poslovanja mladih poljoprivrednika kroz mjeru 6 iz Programa ruralnog
razvoja RH 2014.-2020.
10:50 – 11:10
Marko Matasić
Praktični primjer: Izazovi mladih poljoprivrednika

Rasprava i pitanja novinara
Ručak

