MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM FARNET DLA LGR

Bantry (Irlandia), 2-4 kwietnia 2019

Inteligentne obszary nadbrzeżne: Pomysłowość
i innowacja w społecznościach rybackich
Program
Dzień 1: wtorek, 2 kwietnia 2019 (Hotel Maritime)
od 17.30
19.00

Rejestracja
Zajęcia interaktywne na rozgrzewkę i kolacja z sieciowaniem

Dzień 2: środa, 3 kwietnia 2019 (Hotel Westlodge)
08.30 – 09.00

Rejestracja

09.00 – 09.45

„Witajcie w przestrzeni inteligencji” – interaktywne wprowadzenie do
tematyki spotkania

09.45 – 10.30

Ściana inicjatyw – pokaż nam swoje pomysły przy kawie!
Uczestnicy dzielą się “inteligentnymi inicjatywami” w trakcie sesji plakatowej.

10.30 – 11.15

Wystąpienia oficjalne
•
•
•
•

11.15 – 11.30

Ministerstwo Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Morskiej Republiki
Irlandzkiej
Bord Iascaigh Mhara (BIM) – Irlandzka Agencja Rozwoju Produktów Morskich
Komisja Europejska, DG MARE, Unit A2
Miejscowa LGR South (Południe)

„Wybierz wyzwanie”: wprowadzenie do sesji World café
Przedstawienie czterech niżej wymienionych wyzwań przez zespół FARNET i
zachęta dla uczestników, aby zaproponowali dodatkowe wyzwania:
•

•

•

•

Skutki zmian klimatycznych (globalne ocieplenie, wzrost poziomu morza,
ekstremalne zdarzenia pogodowe itp.): jak zapewnić zrównoważony rozwój
społeczności nadbrzeżnych.
Wyludnianie się obszarów i zanik usług: jak przyciągnąć nowe talenty,
zwiększyć zatrudnienie i rewitalizować tkankę społeczno-ekonomiczną
(innowacyjne firmy, przestrzeń wspólnej pracy, praca na odległość, inicjatywy
społeczne itp.).
Bariera cyfrowa: jak zaprząc innowacje technologiczne i cyfrowe, aby
społeczności rybackie korzystały z błękitnej inteligencji, a nie zostawały z
tyłu.
„Scenariusz ‘koniec funduszy’” (Wyobraźmy sobie, że kończy się wsparcie
dla RLKS z EFMR): jak wspierać zrównoważony rozwój lokalny w
uzupełnieniu środków EFMR lub przy ich braku? Nowe, inteligentne
rozwiązania finansowe.

11.30 – 13.00

World café: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”
Sesja w stylu world café podczas której omawiane są wyzwania w kontekście
czterech zagadnień poruszanych na seminarium: (Inteligentne partnerstwa,
Inteligentne wykorzystanie zasobów, Inteligentne finansowanie, Inteligentne usługi)

13.00 – 14.30

Lunch
Uczestnicy kończą zapisy na „Centra inteligentnego rozwoju”, które odbędą się
następnego ranka

14.30 – 16.00

Spotkanie z ekspertem (rundy 1 i 2)
Okazja do konfrontacji rozwiązań między różnymi LGR pod okiem doświadczonego
eksperta:
• Inteligentne partnerstwa (budowanie rozwiązań korzystnych dla wszystkich
zainteresowanych stron): Val Cummins, University College Cork
• Inteligentne wykorzystanie zasobów (optymalizowanie systemów produkcji
i zasobów lokalnych): Vilhjálmur Jens Árnason, Klaster Oceaniczny, Islandia
• Inteligentne finansowanie (ułatwianie dostępu do środków dla
beneficjentów małej skali: mikropożyczki, crowd funding, itp.): Tony
O’Rourke, były wykładowca bankowości i finansów
• Inteligentne usługi (tworzenie dostosowanych usług: inteligentne porty,
łączenie odległych obszarów itp.): Suzanne Kearney, South East Cork
Development (SECAD)
Uczestnicy będą przemieszczali się między tymi tematami, dwa z nich poznają w
powyższej sesji, dwa pozostałe po przerwie.

16.00 – 16.30

Przerwa kawowa – głosowanie na najlepszą „inteligentną inicjatywę”

16.30 – 18.00

Spotkanie z ekspertem (rundy 3 i 4)

19.30

Kolacja w Hotelu Eccles w Glengarriff oferowana przez Bord Iascaigh Mhara
(BIM)

Dzień 3: czwartek, 4 kwietnia 2019 (Hotel Westlodge)
08.30 – 09.00

Rejestracja

09.00 – 09.30

Testowanie inteligentnych pomysłów
Wywiady ekspertów z LGR, których pomysły wygrały konkurs plakatowy

09.30 – 11.15

Spotkanie z praktykiem: Centra inteligentnego rozwoju
Prezentacje i dyskusje w małych grupach wokół przykładów inteligentnych inicjatyw

11.15 – 12.30

Czas na wymianę wiedzy, sieciowanie i współpracę

12.30 – 13.00

Sesja końcowa

13.00 – 18.00

Wizyta studyjna do projektów LGR i innych inteligentnych inicjatyw w
okolicach Bantry

