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В днешно време потребителите имат високи очаквания по отношение на 
хранителните продукти, които купуват. Гарантирането на високите стандарти за 
качество е немислимо без използването на компютърни технологии при 
контрола и анализа на продукцията и производството. Това е неразривно 
свързано с повишаване на нуждата от висококвалифицирани кадри в сектора и 
поставя селските региони пред големи предизвикателства. Силната конкуренция 
отвън заради глобализацията, липсата на хора по селата, но и постоянното 
развитие на технологиите притискат фермите да търсят решения. 

Опитът показва, че недостигът на квалифицирани кадри не може да се покрие с 
местни хора, израстнали в немските села и посещавали училищата там. 
Необходими са кадри и от други региони, хора които често не познават местната 
култура и език. Ако немската страна иска те да си свършат добре работата в 
Германия, трябва да им предложим добри работни условия. Една фирмена 
култура, която обръща внимание на интеграционната проблематика би дала 
възможност на чуждестранните кадри да намерят своето място в немските 
аграрни фирми и региони, да ги спечели да искат да работят за справянето с 
проблема.

Как може да се случи това, какво трябва да бъде взето предвид и как фирмите 
могат да се подготвят за новите предизвикателства чрез проекта Алфа Аграр ще 
бъде обсъдено на 30.09.2014 на една среща организирана от Квалификационния 
Пул за Селско Стопанство (www.qualifizierungspool.de). Тя ще се проведе в 
помещенията на Аграрното Предприятие Барнщедт, което заедно с Института за 
Аграрно Развитие на Икономиките в Преход /ИАМО/ и Института за Социални 
Изследвания Хале /ЦСХ/ кани заинтересованите да дойдат от 11.00 до 16.00 
часа. Ще участват също местни аграрни фирми и представители на Регионалната 
Асоциация на Фермерите в провинциите Заксен Анхалт и Тюринген, както и на 
Федералната Агенция по Заетостта. Проектът се финансира от Федералното 
Министерство на Образованието.

Място на провеждане: Аграрно предприятие Барнщедт (www.aub-online.de)
Регистрации: чрез емейл на veranstaltung@zsh.uni-halle.de, 
телефон: +49 345-9639600, Факс: +49 345-9639601, лице за контакт в ЦСХ: 
Bettina Wiener
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Поздравителна реч – Ралф Хегеле (Директор на Аграрно Предприятие Барнщедт) 

Обръщение от Министерството на Земеделието и Околната Среда на Заксен Анхалт, (Михаел 
Декерт)

Представянане на ситуацията с квалифицираните кадри, обхвата на проекта и дискусия 
(Сузане Винге, ЦСХ)

Два примера от практиката  (Олга Голденберг от  IQ-Мрежата в Заксен Анхалт)

Обяд 

Аграрни абсолвенти от Източна Европа като потнциални квалифицирани кадри за 
източно-германския аграрен сектор? Впечатления от България и Русия (др. Диана Трайква и 
Васил Квартюк, ИАМО)  

Дискусия: Как предприятията и отговорните за икономическата политика съвместно създават 
бъдещето?
 
Ралф Хегеле (ръководител, подпроект Аграрно Предприятие Барнщедт)
 Каква е задачата на предприятията и какво те очакват от политиката? 
Михаел Декерт  (ресор „Професионално обучение“ към Аграрното министерство в Заксен 
Анхалт)
 Позицията на министерството по отношение на проекта
Др. Петра Хунолд (Дирекция Професионално Обучение в Селското Стопанство и Домашната 
Икономика)
 Информация за процедурите за признаване на квалификациите
Катарина Елверт (шеф на Асоциацията на Фермерите в Заксен Анхалт)
 Позиция на Асоциацията относно проекта
Проф. др. Мартин Петрик (ръководител подпроект ИАМО)
 Какъв международен опит може да предложим за проекта?
Анет Шмолинер (съветник  по пазарна интеграция  – услуги за работодателите, Регионална 
Снспекция Заксен Анхалт и Тюринген)
 Помощ от Агенцията по Заетостта за работодателите  и наетите работници
Аннекатрин Валверде (изпълнителен директор на Съюза на Фермерите в Заксен Анхалт)
 Позицията на Съюза относно проекта
Хелгард Вийганд (изпълниетелна директорка на Федералния Съюз на Работодателите в 
Селскостопанския и Горски Сектор)
 Позицията на Съюза на Работодателите относно проекта
Бетина Вийнер (мениджър на проекта Алфа Аграр)
 Какво е сегашното положение? Какво може да постигнем с общи усилия през   
 следващите три години?

Др. Клаудио Цеттел – Заключително обръщение от името на поддръжниците на проекта

От 16:00 Разглеждане на фермата Барнщедт с гид
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