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Zaproszenie
Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
przy Krajowej Izbie Gospodarczej
zaprasza na

spotkanie grupy zadaniowej w ramach Projektu LivOrg,
które odbędzie się 17 września 2015 r. o godz. 12.30
w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie.

LivOrg jest międzynarodowym projektem z udziałem instytucji i organizacji z Włoch, Niemiec, Estonii, Hiszpanii,
Grecji i Polski. Celem projektu jest m.in. zwiększenie świadomości w obszarze ekologicznego rolnictwa w celu
zwiększenia jego konkurencyjności, usprawnienia systemu produkcji i spełnienia oczekiwań całego sektora
w Unii Europejskiej czy poprawa jakości systemów kształcenia poprzez rozwój innowacyjnych treści, metod
i procedur w ramach systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby
rynkowe. LivOrg to także wspieranie rozwoju ducha przedsiębiorczości w ramach dwóch ścieżek rozwoju:
1. innowacyjnych rodzinnych przedsiębiorstw rolnictwa ekologicznego oraz 2. od tradycyjnego rolnictwa
do rolnictwa ekologicznego.
Projekt skierowany jest do rolników, zarówno tych, którzy prowadzą działalność ekologiczną, jak i tych
z działalnością tradycyjną, studentów, bezrobotnych, szkół średnich i wyższych, instytucji szkoleniowych,
instytutów zajmujących się certyfikacją żywności ekologicznej, organizacji rolniczych, izb gospodarczych, w tym
rolniczych, związków producentów rolnych i rolników, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych wszystkich
szczebli, organizacji pozarządowych i konsumentów.
W trakcie spotkania:
•
•

•

przedstawimy ideę i założenia projektu LivOrg;
przedstawimy osiągnięte rezultaty, m.in. wypracowany i przetestowany podczas bezpłatnych
laboratoriów program kształcenia rolników uwzględniający współczesne uwarunkowania prowadzenia
gospodarstw rolnych;
przedstawimy i przedyskutujemy rekomendacje dla instytucji i jednostek mających wpływ na system
kształcenia w Polsce wynikające z realizacji projektu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 14.09.2015 r.:
Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel. 22 630 96 21
e-mail: instytut@kig.pl
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