MEGHÍVÓ
A Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és
az EOQ MNB Közhasznú Egyesület közreműködésével
tisztelettel meghívja Önt

Termelői Közösségek Napja
címmel tartandó szakmai rendezvényére.
A Termelői Közösségek Napjának megszervezésével célunk a hagyományos termékeket előállító közösségek
tevékenységének szakmai támogatása, együttműködésük és tapasztalatcseréjük elősegítése. A jól működő
termelői közösségek az eredetvédelem alapkövét jelentik.
A konferencia keretében kerül sor a földművelésügyi miniszter által a példaértékű tevékenységet folytató
közösségek elismerésére a 2016‐ban alapított „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” elismerés, valamint
a Hagyományok‐Ízek‐Régiók (HÍR) védjegy használati jogára sikerrel pályázó termelők, illetve termelői közösségek
részére az elismerő díjak és oklevelek ünnepélyes átadására.
Az Eredetvédelmi Program eredményeként idén nemzeti oltalmat kapott termékek termelői, valamint az
Eredetvédelmi Program lebonyolításában közreműködő szakemberek és szakmai szervezetek miniszteri elismerő
okleveleket vehetnek majd át.

A konferencia időpontja:

2017. december 7. (csütörtök), 10.00 – 16.00 óráig

Helyszín:

Földművelésügyi Minisztérium, Darányi Ignác terem
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció:
https://goo.gl/forms/kjXTZ7a70trwFRM43
Bővebb információ:
Eredetvédelmi Főosztály
telefon: +36-1-795-5737
email: eredetvedelem@fm.gov.hu
Kísérő rendezvények:
Mozgó Piac HÍR védjegyes és eredetvédett termékek termelőivel délelőtt 9‐13 óra között
Konzultációs lehetőség az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának munkatársaival délelőtt

Regisztrációja során kérjük, írja meg, ha a programmal kapcsolatos kérdése van, amire konferencián
szeretne választ kapni!

Termelői Közösségek Napja
2017. december 7.

PROGRAM
9.30

Regisztráció

10.00

Megnyitó, üdvözések

10.10

Az Eredetvédelmi Program aktualitásai
Gál Péter, eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár

10.30

A HÍR Program és az Eredetvédelmi Program értékelése kérdőíves felmérés alapján
Jankuné Kürthy Gyöngyi, AKI osztályvezető

10.50

Slow Food és a Terra Madra a nagyvilágban és Magyarországon
Polyák Péter, kutató

11:10

Kávészünet/Kóstoló

11.30

Köszöntő
Dr. Nagy István, miniszter‐helyettes

11.40

Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért (KDHT) 2017 ‐ miniszteri díj és elismerő oklevelek
átadása

11.50

Hagyományok‐Ízek‐Régiók (HÍR) – díjak és oklevelek átadása

12.00

Eredetvédelmi Program elismerő oklevelek átadása

12.10

Közös fotózás

12.20

Koccintás ‐ díjátadó (a legkedveltebb borvidéki települések)

12.50

Ebédszünet: HÍR védjegyes termékek kóstolója

14.00

Kerekasztal beszélgetés ‐ HÍR védjegytől az eredetvédelemig (2010‐2017) jó példákon át

16.00

A konferencia zárása

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

