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ZAPROSZENIE 

polsko-niemiecka konferencja 
„Rolnictwo ekologiczne jako pomysł na przyszłość dla obszarów wiejskich”  

w dn. 25 października 2011 r. w „Dworze Czarne” w Jeleniej Górze 
 
Szanowni Państwo, 
 
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „ Pogranicze”, EkoConnect 
e.V. - Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy oraz  
Saksońskie Zrzeszenie Rolne Gäa e.V. mają przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w 
międzynarodowej, polsko-niemieckiej konferencji „Rolnictwo ekologiczne jako pomysł na 

przyszłość dla obszarów wiejskich”, organizowanej 25 października 2011 r. w renesansowym 
„Dworze Czarne” w Jeleniej Górze. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Działać ekologicznie”.  
 
Czy rolnictwo ekologicznie może stanowić pomysł na rozwój w przyszłości obszarów wiejskich na 
Dolnym Śląsku i w Saksonii? Jakie stwarza szanse, a być może niesie ze sobą także i  zagrożenia? W jaki 
sposób odnieść sukces „działając ekologicznie”? To główne pytania, które organizatorzy postawili 
przed zaproszonymi gośćmi – ekspertami z Polski i Niemiec, reprezentantami różnorodnych branż. 
Swoją wiedzą, doświadczeniem i opiniami podzielą się z Państwem m.in. przedstawiciele instytucji i 
organizacji wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, uczelni wyższych, „praktycy” - 
rolnicy i przedsiębiorcy oraz specjaliści z dziedziny handlu i gastronomii. Konferencja umożliwi 
uczestnikom poznanie praktycznych przykładów oraz nawiązanie nowych kontaktów i wymianę 
doświadczeń.  
 
Do włączenia się do wspólnej dyskusji nad stanem obecnym i perspektywami dla rolnictwa 
ekologicznego na Dolnym Śląsku i w Saksonii zapraszamy w szczególności rolników – właścicieli 
gospodarstw rolnych, przetwórców, przedsiębiorców, handlowców, właścicieli sklepów, 
przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, samorządu 
lokalnego, uczelni wyższych i szkół średnich, konsumentów oraz wszystkie inne zainteresowane 
osoby. 
 
Szczegółową informację prezentujemy w załączonym programie. Uczestnictwo w konferencji jest 
bezpłatne. Zgłoszenia udziału są przyjmowane do 23 października 2011 r. przy wykorzystaniu 
załączonego formularza.  
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa  w tym wyjątkowym wydarzeniu. 
Więcej informacji nt. projektu „Działać ekologicznie” na stronie: www.pogranicze-csb.home.pl  
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