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Europejskie Centrum Badawcze Gospodarstw Drobnych Gospodarstw Rolnych przy 

Uniwersytecie  Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie organizuje kolejną  już V  

Międzynarodową Konferencję Naukową. Tegoroczny temat to „Alternatywne  źródła 

dochodów drobnych gospodarstw rolnych Unii Europejskiej”. 

Podejmowany w tym roku problem alternatywnych źródeł dochodów w rolnictwie,  a 

w szczególności w drobnych gospodarstwach rolnych jest aktualny i niezmiernie ważny na 

całym obszarze Unii Europejskiej, a zapewne także i w innych krajach Europy i świata. 

Drobne gospodarstwa rolne, które w Unii Europejskiej zostały ponownie dostrzeżone i 

dowartościowane w nowej Wspólnej Polityce Rolnej, która realizowana będzie w latach 

2014-2020, borykają się z różnorodnymi  problemami, z których przynajmniej część chcemy 

podjąć na naszej czerwcowej konferencji. Są one w obszarze obserwacji ministerstw ds. 

rolnictwa, instytutów branżowych, administracji rolnej, uczelni rolniczych oraz szerokiego 

spektrum instytucji okołorolniczych i bardzo tu ważnych przedstawicielstw organizacji 

rolniczych i rolników. 

Obszar problemowy, który zamierzamy podjąć w trakcie obrad na Konferencji jest 

bardzo szeroki i obejmuje zarówno stronę diagnostyczną jak też  analizy, studia  i projekcję 

na przyszłość. 

Proponujemy aby w trakcie konferencji podjęte były następujące problemy: 

- rozwój przedsiębiorczości rolniczej i pozarolniczej, 

- źródła dochodów ludności wiejskiej  i rolniczej, 

-  polityka rolna UE i polityki krajowe w zakresie wspierania gospodarstw małych, 

- instytucjonalnych form  wspierania przedsiębiorczości,  

- bezrobocie  rolnicze i wiejskie, 

- przedsiębiorczość wśród młodzieży wiejskiej, 

- nauka i doradztwo rolnicze oraz doradztwo wiejskie w rozwiązywaniu problemów  

      bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości, 

- transfer wiedzy i innowacji do praktyki rolniczej. 

Lista problemów jakie podejmować będziemy na konferencji jest otwarta. Liczymy, że będą 

to istotne kwestie w zakresie rozwoju alternatywnych źródeł dochodów w Państwa kraju, i 

regionie a także problemy będące w Państwa zainteresowaniach naukowych czy 

zawodowych. Wybrane referaty chętnie i szybko opublikujemy (po spełnieniu wymogów 

redakcyjnych) w naszym kwartalniku pt. „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych”.  



Dotychczas wydane zeszyty kwartalnika są dostępne na stronie WWW.pdgr.ur.krakow.pl 

 Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w naszej konferencji prosimy o: 

1) przysłanie do 30 kwietnia kartę zgłoszenia uczestnictwa w konferencji 

2) przysłanie do 30 kwietnia tytułu wystąpienia i streszczenia  - do 1strony tekstu 

 

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w konferencji, materiałów konferencyjnych, koszty 

noclegów w Krakowie, posiłków oraz wyjazdów terenowych dla osób, które przygotują 

wystąpienia na konferencję. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do Krakowa. 

 

 

      W imieniu Organizatorów 

      Dyrektor Europejskiego Centrum Badawczego 

      Drobnych Gospodarstw Rolnych 
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