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 « Jak skloubit potravinovou soběstačnost s ochranou životního prostředí » 
13. září 2012., 10.0015.00,  

Zámek Karlova Koruna,  
Chlumec nad Cidlinou, Česká republika 

 
Vážená paní, vážený pane, 
 
Evropské sdružení vlastníků půdy (ELO), nadace RISE a Syngenta ve spolupráci se Svazem vlastníků půdy 
České republiky, Asociace Soukromého Zemědělství ČR (ASZ), Sdružení vlastníků obecních a soukromých 
lesů (SVOL) a Česká Společnost Ornitologická si Vás dovolují pozvat na konferenci, která se uskuteční dne 
13. září 2012 v Chlumci nad Cidlinou. Tato konference je součástí V. Fóra pro budoucnost zemědělství a 
jejím cílem je pokračovat v diskusi, kterou jsme začali v letošním březnu v Bruselu (více informací najdete 
na webových stránkách www.forumforagriculture.com).   
 
Tématem debaty jsou: reforma společné zemědělské politiky a její role při poskytování stability pro 
farmáře, opatření navržená ve druhém pilíři s cílem zvýšení produkce environmentálních služeb 
poskytovaných farmáři, praktická řešení pro ozeleňovaní jednotné zemědělské politiky. 

 
Tato konference bude také příležitost pro Českou republiku ukázat, jak zlepšuje stav přírodních stanovišť 
na zemědělské půdě a v lesích na svém území. Druhý a třetí diskusní panel se zaměří na otázku, jak zvýšit 
biodiverzitu na zemědělské půdě, aniž by byla ohrožena produkceschopnost. Do diskuse budou přizváni 
politici, vědci, vlastníci půdy a představitelé agroprůmysl. Snahou debatujících bude najít konkrétní a 
inovativní odpovědi na výše položené otázky. Účastníci konference budou mít možnost se seznámit 
s případovými studiemi z České republiky a ze zahraničí. Po obědě se uskuteční exkurze spojená 
s prohlídkou biopásů pro opylovače .Díky této exkurzi návštěvníci uvidí, jak může fungovat ozeleňováni 
společné zemědělské politiky v praxi. Konference bude tlumočena z/do angličtiny a češtiny. 

 
Na konferenci byli také pozváni představitelé Evropské unie, ministerstva zemědělství a ministerstva 
životního prostředí České republiky, vlastníků půdy a environmentálních organizací.  
 
Budeme	 poctěni,	 pokud	 se	 budete	 moct	 k	 naší	 debatě	 připojit.	 Registrovat	 se	 můžete	 na	 webové	 stránce:	
http://www.amiando.com/DNFZEOD	 .	Pro	další	informace,	prosím,	kontaktujte	pana	Francesca	Kinského	dal	
Borgo	na	elektronické	adrese:	rural2@elo.org			 
 
Na závěr konference se uskuteční exkurze spojená s prohlídkou biopásů pro opylovače na 
majetku společnosti Kinsky dal Borgo a.s. Více informací najdete na konci programu. Ubytovani si 
účastníci zařizují na vlastní náklady. 
 
S pozdravem,  
Tým Fóra pro budoucnost zemědělství 

   S Podporu    
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FÓRUM PRO BUDOUCNOST V ZEMĚDĚLSTVÍ 

 
www.forumforagriculture.com  

 

K  čemu a o čem je naše Fórum? 
 
Jak již bylo zmíněno v pozvánce, tato událost je část řady konferencí, které se odehrávají v různých evropských 
členských státech a pokračují v diskuzi, která začala na letošním pátém zasedání FFA v Bruselu, 27. března 
2012. Této konference se účastnilo přes 1,400 účastníků, kteří se zabývají problematikou zemědělství a 
životního prostředí. Tato konference byla evropskými médii označena za druhou nejvýznamnější 
specializovanou evropskou konferenci.  
 
Fórum pro budoucnost zemědělství (FFA) je událost, která se koná od roku 2008 každoročně v Bruselu. Je 
organizována Evropskou organizací vlastníků půdy (European Landowner’s Organisation) s podporou od 
Syngenty a jejím cílem je zaměření na několik klíčových problémů jako např: rapidně stoupající ceny potravin, 
zvýšená poptávka, špatná úrodnost a degradace životního prostředí zemědělské krajiny. Cílem je shromáždit 
politické činitele, vědce, podnikatelé, zemědělce a další podílníky se zájmem o zemědělství za účelem řešení 
problémů tohoto sektoru. (pro více informací, prosím navštivte naše webové stránky 
www.fourmofagriculture.com).  
 
Úspěch těchto fór spočívá v tom, že dávají stejnou váhu celosvětovému životnímu prostředí i zabezpečení 
potravy. Počátkem tohoto roku se FFA 2012 zaměřovala na to, jak dosáhnout udržitelného zintenzivňování v 
zemědělském sektoru a rolí společné zemědělské politiky (Common Agricultural Policy) v naplňování budoucích 
požadavků na potraviny a životní prostředí. 
 
Hlavními účastníky na minulých konferencích byli například: profesor Paul KRUGMAN, ekonom nositel 
Nobelovy ceny,  Jagdish BHAGWATI, ekonom mezinárodního obchodu (International Trade Economist) a Lester 
BROWN, zakladatel Institutu politiky země (Earth Policy Institute).  Význam této akce mezi lidmi z oboru 
zemědělství a životního prostředí je tak velký, že se konference opakovaně účastnili i Janez POTOCNIK, EU 
komisař pro životní prostředí (Environment Commisioner), Dacian CIOLOS, EU Komisař pro zemědělství a rozvoj 
venkova(EU Agriculture and Rural Development Commisioner) a Paolo DE CASTRO předseda Evropského 
Parlamentu zemědělského výboru (Chair of the European Parliament’s Agriculture Committee), který se bude 
opět účastnít i letošní konference. 
 
Fórum FFA je akce na vysoké úrovni, která rok co rok získává stále většího významu. Našim cílem je začlenit 
všechny členské státy do diskuzí týkajících se vývoje zemědělství a životního prostředí v Evropě.  
 
Pokud by Vás toto téma zajímalo a rádi byste využili příležitosti sdělit Vaše nápady většímu publiku, prosím 
kontaktujte Francesca KINSKY DAL BORGO o více informací. 
 
Email: rural2@elo.org 
 
Mobilní telefon: 00420722764703 
 
Se srdečným pozdravem,  
Team FFA   
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