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Саміт з продовольчої безпеки для 100 світових молодих лідерів стартує у
Брюсселі
• Молодіжний аграрний саміт (Youth Ag-Summit) відбудеться з 9 по 13 жовтня 2017 року
• Мета саміту – винайдення конкретних рішень для сталого сільського господарства у всьому світі.
• Три групи делегатів отримають гранти від Bayer для втілення своїх ідей
Брюссель, 9 жовтня 2017 року – Сьогоднішній день відзначений початком третього Молодіжного аграрного саміту
(Youth Ag-Summit), в якому візьмуть участь 100 яскравих молодих талантів з усього світу. Вони прибудуть у
Брюссель, Бельгія, щоб подолати одну з найбільших проблем людства: як прогодувати зростаюче населення планети
у більш сталий спосіб. Цей саміт, організований компанією Bayer разом з двома бельгійськими асоціаціями молодих
фермерів, Groene Kring (GK) і F?d?ration des Jeunes Agriculteurs (FJA), спрямований на досягнення Цілей сталого
розвитку ООН (SDGs), щоб покінчити з голодом, досягти продовольчої безпеки та розвивати стале сільське
господарство.
Протягом наступних чотирьох днів делегати з 49 країн, віком від 18 до 25 років, працюватимуть разом для
винайдення інноваційних, сталих та ефективних рішень для вирішення проблем глобальної продовольчої безпеки.
Їхня місія полягає в тому, щоб створити конкретні нові ідеї, які можуть сприяти прогресу сільського господарства у
всьому світі та які можна реалізувати у своїй країні.
«Для досягнення Цілей сталого розвитку ООН кожен мусить зробити свій внесок. Надихаючи нашу молодь виступати
за науку та стале сільське господарство, ми сподіваємося використати творчі здібності талановитих молодих людей,
щоб сприяти вирішенню основної соціальної проблеми», - заявив Ліам Канден, член Правління компанії Bayer AG та
Генеральний директор підрозділу Crop Science. «Молодіжний аграрний саміт завжди є осередком ентузіазму,
творчого мислення та інновацій, і я з нетерпінням чекаю, щоб побачити проекти, які мають з’явитися цього року».
Цього року делегати Молодіжного аграрного саміту почують промови від експертів та натхненних доповідачів,
зокрема професора Луїзи О. Фреско, Президента Вагенінгенського Університету та наукового центру (Wageningen
University & Research), Калеба Харпера, Директора Відкритої сільськогосподарської ініціативи (Open Agriculture
(OpenAG) initiative, MIT Media Lab), Хью Еванса, Генерального директора Global Citizen та багатьох інших.
Крім переговорів, які повинні надихнути їх на нові творчі ідеї, делегати матимуть можливість відвідати різні
організації в ЄС та зустрітися з європейськими високопоставленими особами, відвідати одну з інноваційних ферм
компанії Bayer, що працює за принципами сталого сільського господарства, а також отримати реальну інформацію
про принципи сталого розвитку в дії від таких компаній та організацій, як Rabobank, CropTrust, Thought for Food,
BioBest, Міжнародного товариства садівницької науки, VIB – Фламандського інституту біотехнологій, Inagro,
Гентського Університету та Ahold Delhaize Group.
Говорячи про співпрацю з компанією Bayer, Президент національного представництва Groene Kring Джил Боуї
сказав: «Ми дуже раді взяти участь у цій події, яка дає молодим людям шанс співпрацювати та реалізувати рішення
щодо сталого сільського господарства – адже вони будуть не лише мислити, але й ДІЯТИ».
«Нам необхідно відновити зв’язок між виробниками продуктів харчування та споживачами цих продуктів. Ми
пишаємося своєю участю в цьогорічному саміті та впевнені, що робота делегатів матиме позитивний вплив у їхніх
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громадах та за їх межами», додав Гійом Ван Бінст, Генеральний секретар Федерації молодих фермерів (F?d?ration
des Jeunes Agriculteurs).
Протягом тижня делегати будуть працювати над розробкою проектів «Процвітання заради змін» (“Thrive for Change
Projects”); конкретними ідеями для досягнення Цілей сталого розвитку ООН у своїх громадах і країнах. Після
представлення ідей найперспективніші з них будуть відібрані компанією Bayer для подальшого фінансування та
розвитку.
Олександр Мазур, один із фіналістів від України, написав есе на тему «Починай з себе». «Коли я отримав
запрошення на конференцію від Bayer, я був переповнений позитивними емоціями, і на відміну від інших, які
згасають наступного ж дня, ці живуть в мені і по сьогодні», - поділився враженнями Олександр на передодні
поїздки в Брюссель. «Зараз, я розумію, що повинен гідно представити Україну на цій конференції».
Відвідайте сайт www.youthagsummit.com, щоб познайомитися з делегатами та дізнатися більше про саміт. Слідкуйте
за новинами на сторінці @YouthAgSummit або https://www.facebook.com/YouthAgSummit/.
Про Молодіжний аграрний саміт
Молодіжний аграрний саміт – це всесвітня конференція, що проходить кожні два роки, спрямована на натхнення та
залучення молодого покоління юних лідерів до сільського господарства та суміжних дисциплін. У 2017 році 100
молодих лідерів віком від 18 до 25 років зустрінуться у Брюсселі, Бельгія, для створення відкритого діалогу з
одного з найскладніших питань у світі: як прогодувати зростаюче населення планети у сталий спосіб?
Після попередніх зустрічей, які проводилися в Канаді та Австралії, цьогорічний саміт вперше відбудеться у
європейському місті. Молодіжний аграрний саміт входить до Програми аграрної освіти, розробленої компанією
Bayer для підвищення загальної обізнаності про сільське господарство та постачання продуктів харчування. Цього
року делегати саміту прибудуть з 49 країн: Аргентини, Австралії, Бангладеш, Бельгії, Болівії, Ботсвани, Бразилії,
Канади, Чилі, Китаю, Колумбії, Данії, Еквадору, Сальвадору, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Гватемали,
Угорщини, Індії, Індонезії, Ірландії, Італії, Японії, Кенії, Литви, Малайзії, Непалу, Нідерландів, Нової Зеландії, Нігерії,
Парагваю, Філіппін, Польщі, Росії, ПАР, Іспанії, Шрі-Ланки, Швеції, Танзанії, Таїланду, Туреччини, Уганди, України,
Великобританії, США, В'єтнаму та Зімбабве.
Дізнатися
більше
про
Програму
можна
на
https://www.facebook.com/BayerAgEdu/, або у Твіттер @BayerAgEdu.

сайті

www.ag-education.bayer.com,

Про Groene Kring
Groene Kring (GK) – це асоціація молодих фермерів у Фландрії, Бельгія, яка налічує близько 3.500 членів. GK
об’єднує молодих фермерів за допомогою регулярних заходів і подій, організовує навчання підприємців та захищає
інтереси молодих фермерів на регіональному, національному та міжнародному рівні. Дізнатися більше можна на
сайті: www.groenekring.be
Про Федерацію молодих фермерів (F?d?ration des Jeunes Agriculteurs)
Федерація молодих фермерів (La F?d?ration des Jeunes Agriculteurs, FJA) представляє молодих фермерів, які живуть
і працюють у Валлонії, Бельгія. FJA представляє інтереси 2.800 членів, виступаючи від їх імені на національному та
європейському рівні. В якості офіційної освітньої організації в галузі сільського господарства, Федерація також
організує навчальні курси. Дізнатися більше можна на сайті: www.fja.be
Bayer: Наука заради кращого життя
Bayer це міжнародна компанія зі спеціалізацією в галузі наук про життя, а саме – охорони здоров'я та сільського
господарства. Продукти та послуги компанії спрямовані на благо людей та покращення якості їхнього життя. Крім
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того, компанія прагне створювати цінності за рахунок інновацій, зростання та високої прибутковості. Компанія
Bayer є соціально відповідальною та етичною компанією, яка дотримується визначених цінностей і приносить
користь суспільству. Протягом 2016 фінансового року штат компанії налічував близько 115.200 осіб, а об’єм
продажів склав 46,8 млрд. євро. Капітальні витрати досягли 2,6 млрд. євро, а витрати на дослідження та розробки
4.7 млрд. євро. Вищезазначені показники також включають дані для підрозділу високотехнологічних полімерів,
який 6 жовтня 2005 року вийшов на світовий фондовий ринок в якості незалежної компанії під назвою Covestro.
Дізнатися більше можна на сайті www.bayer.com.
Про учасників міжнародного саміту, які представлятимуть Україну
Ілля Лаптєв (м.Дніпро), студент 3-го курсу фінансового факультету Університету митної справи та фінансів. З 2015
року займає посаду капітана університетської команди з волейболу. Має наукові публікації у періодичних фахових і
спеціалізованих виданнях з дисциплін макро- та мікроекономіки, інформатики, маркетингу та економіки
підприємства. У липні 2016 року брав участь у міжнародній літній школі від Української соціальної академії, а у
серпні 2016-го — у міжнародній академії лідерства на базі Львівського національного університету. У листопаді
цього ж року став грантовим призером навчальної програми академічних обмінів DAAD на базі Єнського
університету імені Фрідріха Шиллера. Активно працює у Національному об’єднані експертів з контролю якості
вищої освіти та Молодіжному антикорупційному агентстві. Цікавиться питаннями розвитку суспільства та
глобалізації, розвиває соціальне підприємництво у своєму місті.
Олександр Мазур (м. Миронівка), студент 2-го курсу факультету аграрного менеджменту Національного
університету біоресурсів і природокористування в місті Києві. Неодноразово приймав участь у регіональних
екологічних та історичних олімпіадах де займав призові місця. Є членом і одним із засновників місцевої організації
“Green Town”. У лютому 2017-го Олександр брав участь у виставці Agro Animal Show. Протягом 2014-го та 2015-го
навчався у Великобританії в “Devon School of English”. З 1-го червня 2017-го Олександр буде проходити виробничу
практику в Німеччині на одній із ферм-партнерів університету. Крім всього перерахованого, Олександр являється
неодноразовим чемпіоном України з панкратіону та джиу-джитсу. Цікавиться розвитком і впровадженням новітніх
технологій в аграрний сектор, а також розвитком сел та невеликих міст за рахунок розвитку в них підприємництва,
зокрема аграрного бізнесу.
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