Програма тренінгу
«Шляхи підвищення конкурентоспроможності агро виробників при змінах
споживчих вподобань»
16 листопада 2018 р., м.Київ
Час

Назва сесії

09:30

Ранкова кава та реєстрація учасників

10:00

Привітання та знайомство

Спікер
Модератор, проект «Громадська
синергія», учасники

10:30

Адаптація до законодавства ЄС
Огляд ключових змін в законодавстві у зв’язку з

Катерина Шор, МБО «ІЦ «Зелене

підписанням Угоди про Асоціацію

досьє»

Основні зміни за останній рік

Марта

Руда,

дослідження

ГО

«Інститут
адаптації

законодавства»
11:45

Зміна харчових цінностей та споживчих вподобань:

Анастасія

наслідки для галузі

експерт

Білич,

національний

проекту

Агроторгівля

України
12:15

Запитання та відповіді

12:30

Успішні приклади та вступ до практичної роботи в
групах:
-

Кооперація як інструмент підвищення

Юрій Бакун, Василь Павлишинець,

конкурентоспроможності

ВГО «Дорада»

Органічне виробництво як тренд сьогодення

Олена Березовська, ГО «Органічна
Україна»

-

Брендинг території через регіональні

Олександр Коваль, експерт проекту

продукти
13:00

Обід та нетворкінг

14:00

Практична робота в групах
Група 1. Кооперація як інструмент підвищення

Юрій Бакун, Василь Павлишинець,

конкурентоспроможності

ВГО «Дорада»

Група 2. Органічне виробництво як тренд

Олена Березовська, ГО «Органічна

сьогодення

Україна»

Група 3. Брендинг території через регіональні

Олександр Коваль, експерт проекту

продукти

16:00

Перерва на каву

16:30

Презентація результатів робочих груп та групове
обговорення

17:00

Інструменти технічної допомоги

Катерина Шор, МБО «ІЦ «Зелене
досьє»

17:30

Завершення тренінгу

Модератори тренінгу: Катерина Шор, Тамара Малькова

Захід проводить Міжнародна благодійна організація «Інформаційний центр «Зелене досьє» у
партнерстві з ВГО «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб
України», Спілкою Виробників Органічних Сертифікованих Продуктів «Органічна Україна» та
ГО «Інститут дослідження адаптації законодавства».
Інформаційна підтримка проекту - журнал

Захід проходить в рамках проекту «Адаптація до законодавства ЄС: практика впровадження»,
що виконується МБО «Інформаційний центр «Зелене досьє» за фінансової підтримки
Європейського Союзу
та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового
компоненту проекту «Громадська синергія» та під егідою Української сторони Платформи
громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму
громадянського суспільства Східного партнерства.
Окремі думки, висловлені в матеріалах або озвучені на заході, є особистою позицією
авторів/спікерів і необов’язково
відображають точку зору Європейського Союзу та
Міжнародного фонду «Відродження».
Сторінка проекту http://www.dossier.org.ua/adaptation2.

Експерти тренінгу:
Тамара
Малькова

Директор МБО ІЦ «Зелене досьє», експерт з питань
комунікації, медіа та просвітництва, журналіст за освітою.
Має досвід організації міжнародних проектів, тематичних
мереж та кампаній; активний учасник національної та
міжнародної діяльності щодо сталого споживання та
виробництва, екологічної демократії, місцевого сталого
розвитку та збереження культурної спадщини.

Катерина Шор

Керівник проекту «Адаптація до законодавства ЄС: практика
впровадження»
Юрист за фахом.
Спеціаліст з управління проектами в сфері охорони довкілля,
сільського господарства, зеленої економіки та сталого
розвитку.

Юрій Бакун

Кандидат сільськогосподарських наук.
Експерт
з
розвитку
сільських
територій
та
сільськогосподарської кооперації і дорадництва.
Спеціаліст з розвитку сільських територій та регіональних
брендів.

Василь
Павлишинець

Спеціаліст з сільськогосподарської кооперації і дорадництва.
Експерт зі створення сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, кооперативних об’єднань та підприємств.

Олена
Березовська

Експерт з формування та розвитку органічного ринку України.
Консультант по супроводу до органічної сертифікації.
Спеціаліст з органічного виробництва, маркетингу органічної
продукції, навчання органічному бізнесу та інвестицій в
органічний агросектор.

Олександр
Коваль

Спеціаліст з маркетингу сільських територій, регіонального
розвитку та туризму.
Спеціаліст з сучасних комунікацій та розвитку локальних
брендів.

Запрошений експерт:
Анастасія
Білич

Національний експерт німецько-українського проекту
"Агроторгівля Україна" (AFC), кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та менеджменту агробізнесу
(КНЕУ).
Спеціаліст з інноваційного розвитку продуктів.

