Els programes operatius:
gestió i control
Jornada tècnica
LLEIDA, dimarts 14 de juny de 2016

Presentació
Els programes operatius són un
instrument del sector de fruites i
hortalisses previst en el Reglament
(UE) 1308/2013, amb el qual, a
manera de document programàtic,
s’atorguen ajuts a les organitzacions
de productors per assolir els objectius
previstos en l’esmentada normativa
com poden ser planificació de la
producció, la millora de la qualitat i la
millora de la comercialització.
La seva complexitat en la gestió
genera dubtes i indefensió jurídica, per
la qual cosa es proposa aquesta
jornada
per
intentar
clarificar
l’operativa als gestors d’aquests ajuts.

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sr. Joan Gòdia, subdirector
Agroalimentàries del DARP.

general

d’Indústries

i

Qualitat

10.30 h Estat de les modificacions normatives sobre organitzacions de
productors i programes operatius
Sr. Òscar Tolsà, tècnic Assessorament Agroalimentari de la FCAC.
11.00 h Les organitzacions de productors
Sra. Isabel Gomar, cap del Servei d’Indústries Agroalimentàries del
DARP.
11.30 h Pausa
12.00 h Subvencionabilitat de les actuacions dels programes operatius
Sr. Adolfo Tris, cap del Servei de Regulació de Mercats Agraris del
DARP.
13.30 h Aplicació de la normativa a les característiques de les
cooperatives. Instruments de suport
Sr. Domènec Vila, cap d’Unitat de Serveis de la FCAC.

Organització

14.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Albert Capdevila, cap de Branca de Fruita i Horta de la FCAC.

Lloc de realització
Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
C. Camp de Mart, 35
25004 Lleida

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (Tel.: 973 247 982 – A/e:
mariarosa.serra@fcac.coop). Persona de contacte: Sra. Maria Rosa Serra).

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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