при національній Асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

Запрошення
на інформаційний захід

Реформи в аграрному секторі України – актуальні результати та перспективи
12.11.2019, з 14:00 до 17:00
Ганновер, «Агрітехніка», Convention Center (CC), Зала 3B

В рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС український уряд поставив на меті
реалізувати амбіційні цілі в контексті сталого розвитку аграрного сектору. Цьогорічні вибори в
Україні створили не тільки величезні можливості, а й певні ризики. За короткий проміжок часу
була проведена масштабна реформа структури управління. Важливими темами для аграрної
політики стали ринок землі та землекористування. Очікується, що довгострокові, надійні
рамкові умови в цих та інших ключових сферах аграрної політики сприятимуть залученню
інвестицій та інтенсифікації міжнародної торгівлі.
Під час заходу представники уряду України інформуватимуть про актуальний стан реформ в
аграрному та продовольчому секторі та розкриють можливі перспективи для інвестицій та
росту, з одного боку, а також можливості для розвитку сільських територій, з іншого боку.
Також відбудеться подіумна дискусія з українськими та німецькими експертами з аграрного
бізнесу, аграрної політики та науки, метою якої буде обговорення ймовірних наслідків реформ
та перспектив для подальшого розвитку аграрного та продовольчого сектору України.
Особливу увагу буде приділено оцінці прогресу завдяки реформам з боку українського та
міжнародного аграрного бізнесу
Квиток на виставку «Агрітехніка» дає право на участь у заході. З організаційних причин просимо
Вас зареєструватися. На заході буде організовано синхронний переклад (німецькою /
українською) мовами.
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Основні доповіді
Актуальні реформи в аграрному секторі України – результати та перспективи
Тарас Висоцький
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Модератор:
Кристоф Гильген

BVVG, Керівник проекту «Німецько-український агрополітичний діалог»

