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АПД; карта: www.mapchart.net

в Німеччині

Катрін Далітц
Координаторка проекту
ТОВ ІАК Аграр
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Київ

Публікація видана BMEL на безкоштовній
основі. Вона не може бути використана
в рамках виборчої кампанії політичних
партій чи груп.
Детальнішу інформацію Ви можете знайти
на сайтах:

www.bmel-kooperationsprogramm.de
та

www.apd-ukraine.de
www.bmel.de
@bmel
Lebensministerium
Проект фінансується з коштів Федерального
міністерства продовольства і сільського
господарства (BMEL) через ТОВ ГФА
Консалтинг Груп.

Україна:
Агрополітичний діалог
Двосторонній коопераційний проект

Україна
Leibniz-Institut für Agrarentwicklung
in Transformationsökonomien
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Проект

Цілі проекту і сфери діяльності

Проект Німецько-Український агрополітичний
діалог реалізується через робоче співтовариство,
яке скла-дається з ТОВ ІАК Аграр консалтинг,
Лейбніц-Інституту аграрного розвитку в країнах
з перехідною економікою (ІАМО) та ТОВ АФЦ
Агрікалчер енд Файненс Консалтентс. Надання
консультацій по земельним питанням реалізується через ТОВ з управління та реалізації земель
(BVVG).

Аграрний сектор належить до найважливіших галузей української національної економіки. Завдяки
чорноземам та доступу до важливих аграрних ринків та ринків постачання, Україна володіє ключовими компонентами для розвитку високопродуктивного та сталого сільського господарства. Особливо
великий потенціал має напрямок експорту переробленої аграрної сировини.
Україна все ще знаходиться у процесі реформ, метою яких є адаптація рамкових умов до зростаючої
економіки європейського зразка та створення необхідних технічних та адміністративних принципів.
Завдяки цьому має бути покращено якість та безпечність сільськогосподарської продукції, підвищено міжнародну конкурентоспроможність та покращено умови життя в сільській місцевості.
Завданням Німецько-Українського агрополітичного діалогу є надання консультативної підтримки
Уряду України щодо актуальних підходів до реформ та сприяння посиленню співпраці обох країн в
аграрній галузі через фаховий діалог.

Партнери проекту і кооперація

Навчання по підготовці до Національної інвентаризації лісів у Державному лісогосподарському підприємстві
«Тетерівське лісове господарство» (Київська область),
Джерело: АПД Україна

З 2006 року проект підтримує Україну у розвитку
аграрного та лісового секторів, сільських територій
та громадянського суспільства. В цих сферах ведеться інтенсивний обмін досвідом з українськими
партнерами.

Важливими партнерами проекту є Посольство Німеччини в м. Києві та Німецький альянс аграрної економіки в якості представника німецького
аграрного бізнесу у Східній Європі. Реципієнтом
проекту виступає Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України «Дорада».
Українськими партнерами проекту є державні
установи у галузі аграрного управління, особливо Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства, Комітет Верховної Ради
з питань аграрної політики та земельних відносин, бізнес-асоціації та самодопоміжні організації аграрного господарства, а також науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади.

Ключові теми:
→ Сталий розвиток сільських територій
→ Аграрне управління та децентралізація
→ Сучасні системи аграрної освіти та науки
→ Організації громадянського суспільства, орієнтовані на надання послуг
→ Ефективна та прозора земельна політика
→ Кліматична та лісова політики, з акцентом на
збереженні ресурсів

Відповідальні за роботу проекту в Україні,
Джерело: АПД Україна
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Заходи проекту:
→ Консультативна підтримка, адаптована під потреби
→ Фахові заходи
→ Фахово-інформаційні поїздки
→ Розвиток двостороннього партнерства
→ Підтримка міжвідомчого співробітництва між
українськими Міністерствами
→ Координація з іншими проектами BMEL в
Україні

Навчання українських дорадників за тематикою сільського розвитку, Київ/Україна, Джерело: АПД Україна
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