КАМПАНІЯ ЗА
ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ПРЕС-РЕЛІЗ
Європейський союз активізує просування культури сорго в Європі
Обговорення, що відбувались в рамках 1-го Європейського конгресу з сорго минулого
листопада в Бухаресті, заклали нову динаміку відносно даної культури, виражену в узгоджених
висновках Конгресу, що закликають до створення європейської міжпрофесійної організації.
Ця установка була швидко підтримана рішенням Європейської комісії виділити бюджет в
розмірі 1,17 млн.€, з яких 870 000 € коштів європейського співтовариства призначені на трирічну
програму просування цієї культури в Європі, починаючи з весни 2017 року. Це стало новим
поштовхом до розробки єдиної стратегії для сорго і підтвердженням інтересу до даної рослини.
Після подачі навесні 2016 року необхідних документів на європейське фінансування для
просування зернового та фуражного сорго і насіння сорго, F.N.P.S.M.S (Національна федерація
виробників насіння кукурудзи і сорго) підписала в грудні 2016 року угоду з Європейською
комісією про надання цих коштів, затвердивши таким чином дві програми просування культури
сорго у двох чітко визначених географічних зонах:
- 5 країн Європейського союзу: Франція, Іспанія, Італія Болгарія, Румунія
- 2 країни Східної Європи: Росія та Україна
Після підписання угод про фінансування, яке відбулося цими днями між Державною агенцією з
питань сільськогосподарської та морської продукції Франції «ФрансАгріМер» (яка представляє в
цьому випадку Міністерство сільського господарства Франції і Європейську комісію) та
F.N.P.S.M.S., навесні 2017 року почнеться виконання двох планів дій, спрямованих на
підвищення обізнаності про культуру сорго і переконування в її перевагах, щоб сприяти в такий
спосіб її розвитку в Європі. В рамках цієї програми передбачені такі різноманітні заходи, як
створення демонстраційних полів, технічних посібників, спеціального веб-сайту, відеороликів і
промо-матеріалів, організація навчання, прес-турів, тощо…
Паралельно з цим, напрямок просування культури сорго буде супроводжуватись роботою з
поступового структурування європейського міжпрофесійного об’єднання з сорго під назвою
«Sorghum Id».
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