
 

 

 

Mezinárodní konference 
o ekologickém zemědělství

14. - 15. 11. 2016
ekologické zemědělství – potenciál i výzva  

pro budoucnost 
Praha, jednací sál mze

BIO SUMMIT 2016

Biosummit je prestižní konferencí EZ, na které se setkávají k diskuzi všichni  
aktéři ekologického zemědělství a prodeje biopotravin z ČR i ze zahraničí. Cílem 
konference je propojit klíčové osobnosti z řad politiků, zemědělských zájmových 
i profesních organizací, obchodníků, zemědělců, vědeckých pracovníků, zástupců 
médií i veřejnosti. 

hlavní témata: 

středoevroPská sPoluPráce  
v ekologickém zemědělství 

dokážeme využít potenciálu, který  
nabízí ekologické zemědělství pro 
ochranu půdy, vody a utváření krajiny? 
může ekologické zemědělství vyprodukovat dostatek potravin? Jaká 
je jeho role a nabídka při řešení současných problémů evropského  
zemědělství?

Program:
• nové výzvy ez
• hlavní bariéry a Příležitosti rozvoJe ez 
• sPoluPráce ve výzkumu a Poradenství 
• dobré Příklady funguJící Praxe 
• ekologické zemědělství a Jeho Produkční Potenciál

sPíkři: urs niggli (ředitel FiBL, CH), Jan Plagge (prezident Bioland a viceprezi-
dent IFOAM EU Group, DE), marco schlüter (expert EZ a dřívější ředitel IFOAM EU 
Group, BE), merit mikk (EOFF, EE), oleksander yushchenko (majitel Galeks Agro, 
UA), andreas kranzler (ředitel FiBL AT), ryszard czerwiński (ředitel DODR Wroclaw, 
PL), urszula bogusiewicz (DODR Wroclaw, PL), urszula kozaczuk (DODR Wroclaw, 
PL), toralf richter (odd. mezinárodní spolupráce FiBL, CH), dora drexler (ÖMKi, 
HU), thomas rech (MZe, AT), Jiří bakalík (státní tajemník MZe), Jan gallas (ředi-
tel OEEZ MZe, CZ), daniel Jurečka (ředitel ÚKZÚZ, CZ), zdeněk Perlinger (předse-
da Svazu PRO-BIO, CZ), kateřina urbánková (Svaz PRO-BIO, CZ), hana Šejnohová 
(ÚZEI, CZ), Josef hanibal (náměstek ÚZEI, CZ), vladimír kostlivý (ÚZEI, CZ), tomáš 
zídek (Biofarma Skřeneř, CZ), Jiří urban (ÚKZÚZ, CZ), andrea hrabalová (ČTPEZ, CZ) 
a další

kontakty:
organizační záležitosti:      Gabriela Kolářová, gabriela@felicius.cz, +420 606 666 214
odborní garanti projektu: Jiří Urban, jiri.urban@ukzuz.cz, 
                  Andrea Hrabalová, andrea.hrabalova@ctpez.cz 
korespondenční adresa:    Felicius o.p.s., Za Kovárnou 422/19, 109 00 Praha 10, Česká republika

registrace na  
www.biosummit.eu 

 

organizátoři a Partneři: 

Akce se koná pod záštitou  
ministra zemědělství  
Mariana Jurečky 


