
                                        

               
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Dzień 1: wtorek, 18 października 

Od 16.00 
 

 

19.00            

Przybycie uczestników i rejestracja  

 

Spotkanie integracyjne oraz kolacja z sieciowaniem w ośrodku konferencyjnym, na 
zaproszenie greckiego Ministerstwa Rozwoju Wsi i Żywności 

Dzień 2: środa, 19 października 

8.30-9.00 Rejestracja uczestników 

9.00-10.30 Wstępna sesja plenarna 

 Powitanie przez DG MARE i greckiego Ministerstwa 

 Wprowadzenie do tematyki seminarium: pobudzanie przedsiębiorczości w rybackim 
łańcuchu dostaw, zespół FARNET  

 Prezentacja LGR Saloniki: sukcesy i wyzwania wspierania przedsiębiorstw w łańcuchu 
dostaw 

10.30-11.00 Przerwa kawowa 

11.00-12.00 Inspiracje – sesja plenarna: pobudzanie przedsiębiorczości w praktyce 

 Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw, Hattie Booth, lokalny 
specjalista rybacki, North Devon, Wielka Brytania  

 Od badań do nowych możliwości produkcji i biznesu, Elena Herbello, LGR Vigo, 
Hiszpania  

 Dostęp do nowych rynków dla przyłowu, Angelidis Panagiotis, przedsiębiorstwo Blue 
Crab, Grecja 

 Biznes gotowy na wyzwania przyszłości, Ellen Anthoni, Trendwolves, Belgia 

 Finansowanie łańcucha dostaw, Ioannis Chaniotakis, Piraeus Bank, Grecja 
 

12.00-13.30 
 

Praca w grupach tematycznych (runda 1) 

Uczestnicy wezmą udział jednej z następujących sesji równoległych: 

 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw; sesja wspierana przez Hattie Booth, 
lokalnego specjalistę rybackiego z North Devon, Wielka Brytania 

 Łączenie przedsiębiorstw rybackich z nauką i badaniami; wprowadzenie Ricardo 
Calado, Uniwersytet w Aveiro, Portugalia 

 Dostęp do nowych rynków, wprowadzenie David Lamb, Europejska Sieć Obszarów 
Wiejskich, wsparcie Ellen Anthoni, Trendwolves 

 Współpraca z sektorem rybołówstwa przybrzeżnego o niewielkiej skali, wprowadzenie 
Jeremy Percy, Dyrektor Wykonawczy Platformy rybołówstwa w małej skali LIFE 

13.30-14.45 Obiad 

Saloniki ,  Makedonia Palace, 18–20 października 2016  

Międzynarodowe seminarium FARNET  dla LGR 

Pobudzanie przedsiębiorczości 

w rybackim łańcuchu dostaw 



                                        

               
 

14.45-15.30 Sesja plenarna na temat rynku UE dla produktów rybactwa i akwakultury  

 Organizacje Producentów strategicznymi partnerami LGR, DG MARE 

 Kluczowe trendy w rybołówstwie UE, EUMOFA  

15.30-16.30 „Zapytaj eksperta” – połączone z przerwą kawową 

Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi, w trakcie której LGR mogą zadawać pytania 
bilateralnie poszczególnym ekspertom i praktykom uczestniczącym w seminarium (więcej 
informacji w oddzielnym dokumencie) 

Przestrzeń współpracy organizowana równolegle dla uczestników z pomysłami lub 
pytaniami dotyczącymi współpracy między LGR 

16.30-18.00 Praca w grupach tematycznych (runda 2) 

Równoległe grupy tematyczne zostaną powtórzone, żeby umożliwić uczestnikom wzięcie 
udziału w drugim warsztacie tematycznym: 

 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 

 Łączenie przedsiębiorstw rybackich z nauką i badaniami 

 Dostęp do nowych rynków,  

 Współpraca z sektorem rybołówstwa przybrzeżnego o niewielkiej skali 

19.00-21.30 Kolacja w restauracji rybnej Hamodrakas, na zaproszenie greckiego Ministerstwa Rozwoju 
Wsi i Żywności 

Dzień 3: czwartek, 20 października 

8.30-9.00 Rejestracja uczestników 

9.00-9.30 Sesja plenarna – wprowadzanie do biznesplanu  

 Wprowadzenie do roli LGR we wspieraniu skutecznych biznesplanów 

 Prezentacja przykładu jak tworzyć i oceniać skuteczny biznes plan, Józef Myrczek, 
Bank Spółdzielczy „Silesia”, Polska  

9.30-11.00 Praca w grupach tematycznych - Dobry biznesplan: na co zwrócić uwagę? 

Moderowany warsztat, w którym wszyscy uczestnicy będą pracować nad głównymi 
częściami składowymi dobrego biznesplanu 

11.00-12.30 „Sesja na sofie” (połączona z przerwą kawową) 

Moderowana wymiana tematyczna w oparciu o osiem wybranych przykładów projektów 
(więcej informacji w oddzielnym dokumencie) 
  

Przestrzeń współpracy organizowana równolegle dla uczestników z pomysłami lub 
pytaniami dotyczącymi współpracy 

12.30-13.00 Sesja zamykająca 

Przesłanie końcowe i podsumowanie  

13.30-18.30 
Wizyta studyjna do projektów realizowanych na obszarze LGR Saloniki  

 Nowe produkty i rynki dla omułków i (Olympias) 

 Dostosowanie procesów produkcji aby sprostać nowym warunkom (Mega Ostrakon)  

 Inspiracja ze spółdzielni producentów ryżu: dodatkowa działalność w łańcuchu dostaw 
 

 
 
 

 #FishBiz 


