
Подобни събития да Храни с географски означения – възможности за местно развитие

ApiBulgaria
сряда  21. февруари 2018
Международен  Панаир  Пловдив - Intern…

Luchezar Boyadjiev - Dystopian Cozy - solo
show

петък 02. февруари 2018
SARIEV GALLERY, Plovdiv

Празнуване по  повод 3 - март - Празник на
всички Българи!

петък 02. март 2018
Къщата  на  Пекаря, Улицата на Занаятит…

Силата  на  мисълта и думите  , среща-
дискусия със  Стефи  Стаменова

неделя 25. февруари 2018
ВиБо Аспект, Plovdiv

Ден на  биологичното  земеделие
петък 23. февруари 2018
Международен  Панаир  Пловдив - Intern…

Plovdiv WordPress Meetup - 21 February
2018

сряда  21. февруари 2018
Siteground HQ Plovdiv, Plovdiv

От  Дионис  до  Трифон Зарезан
четвъртък  01. февруари  2018
Регионален  Етнографски музей - Пловд…

Един корен  -Два  свята
четвъртък  22. февруари  2018
Сладкарница  за  цветя "Галя", Plovdiv

Вземете препоръки на топ събития във вашия град!

Покажи ми събития в моя град

Търсене събитие, град, място, ... Покажи ми събития в моя град

 23. февруари 2018 - 9:00 до 13:30 Международен Панаир Пловдив - International Fair Plovdiv, Plovdiv Споделете го на:  Share Tweet

Храни с географски означения – възможности за местно развитие | Международен
Панаир Пловдив - International Fair Plovdiv | петък, 23. февруари 2018

Конференция на тема „Храни с географски означения – възможности за местно развитие и достъп до нови
пазари”.

Програма:

09.00 - 09.30 - Регистрация

09.30 - 09.45 - Откриване

09.45 – 11.30 - Панел 1: България в Базата данни за храни с географски означения и традиционно-
специфичен характер

● Момчил Неков, депутат в Европейския парламент - Кампанията „Да защитим българския вкус” и
европейски механизми за подпомагане на храни със защитени наименования (очаква се потвърждение)
● Представител на Министерство на земеделието, храните и  горите – Същност на процедурата за
кандидатстване за ЗНП/ЗГУ и  предизвикателства пред производителите
● Илиян Костов, експерт по безопасност на храните, Център за оценка на риска по хранителната верига –
изисквания за безопаснаст на храните
● Личният опит в използването на географските означения - производители на Горнооряховски суджук,
Българско розово масло, Странджански манов мед и  месо от Източнобалканска свиня

11.30 – 11.45 - Кафе пауза

11.45 - 12.45 - Панел 2: Българските храни с географски означения – ползи, предизвикателства и
възможности за малкия бизнес и развитието на селските райони и туризма

● Десислава Димитрова, Slow food в България – Географските означения ката инструмент за съхраняване
на бита, традиционното знанието, и природните дадености в селските райони
● Иван Пенов,Земята- източник на доходи - Дребните земеделски производители и защитените географски
означения на земеделски продукти
● Георги Гърневски – МЕТРО – Предлагането на храни от малки производители в големите търговски вериги
- предизвикателства и възможности.
● Димитър Николов, ресторант „Багри ”, София – Да предлагаш фермерски храни

Събитието се организира от Икономедиа в партньорство със фондация “Земята - източник на доходи” и
Slow Food в България, както и  със съдействието на катедра „Икономика“ на АУ - Пловдив и  Център по
предприемачество на ТУ - София, филиал Пловдив. Конференцията се провежда в рамките на проект
„AHEAD for CAP” за популяризиране на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, съ-
финансиран от Европейската комисия.

Коментари

Няма коментари все още.

Международен Панаир Пловдив -
International Fair Plovdiv
Plovdiv

 21  хора, посещаващи

 Организатор: Economedia

23. февруари 2018 - 9:00 до  13:30, Plovdiv - Храни  с
географски означения – възможности  за местно развитие
na facebook.
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 лек  снеговалеж, температури от 1 ° С до 7 ° С.
ниско налягане.
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Популярни  събития

Най-лудия 8-и Декември! 48часа8декември Сезон 4.

Приятели, дойде  дългоочаквания  момент  на рождението .…

Една приказка  в Родопите

Приют Богров-Доброволци

Другарска  Среща"ЧЕТВЪРТ ВЕК" -Випуск 1995

Jag röstar grönt 9 september 2018!

Containerize your NodeJS app with Docker

Дермо-козметична конференция

Пилатес  за  мами

Парти ски почивка в Пампорово

Популярни  места

5 Elements Tours

Orlova Chuka

Karlovo

Macon Residence Wellness & SPA

Meta Reading

Детски Център - Приказка  без  край

Kaya Shisha Place

Бургас Северен Плаж

Информационен Център  - "искра" 4, Гр. Казанлък

Нов Театър НДК

Популярни  градове

So a

Varna

Plovdiv

Ruse

Burgas

Stara Zagora

Veliko Tarnovo

Pleven

Bansko

Blagoevgrad
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