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Targi AGRO POMERANIA to ogromna impreza gromadząca wystawców krajowych i zagranicznych. Duże
zainteresowanie wydarzeniem w Barzkowicach potwierdza liczba odwiedzających uczestników, szacowana na
około 130 tys. osób. Goście odwiedzający jesienne targi to mieszkańcy regionu i turyści przyjeżdżający z
odleglejszych części Polski specjalnie na tę imprezę.
Atrakcyjność targów polega przede wszystkim na zróżnicowanym wyborze atrakcji wystawienniczych takich
jak:
pokaz zwierząt hodowlanych,
ptaków hodowlanych ozdobnych, alpak,
Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni,
Zawody Jeździeckie w Skokach,
Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego,
promocja gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych województwa zachodniopomorskiego,
prezentacja kolekcji warzyw i kwiatów jesiennych,
prezentacja Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego oraz oczyszczalni Ogrody Odnowy,
promocja produktów regionalnych i tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego,
a także towarzyszące imprezy:
Międzynarodowa Wystawa Rękodzielnictwa,
Wystawa Twórców Ludowych,
wystawa malarska,
biegi przełajowe młodzieży,
korowód wieńców dożynkowych,
przegląd kapel ludowych.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie corocznie uczestniczy w EKO Streﬁe ﬁnansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie. W EKO Streﬁe najmłodsi zdobywają wiedzę o środowisku, gatunkach chronionych oraz formach ochrony przyrody w formie atrakcyjnych warsztatów plastycznych, gier i zabaw
dla młodzieży szkolnej.
Stoisko odwiedzają zainteresowani szukający odpowiedzi na pytania z zakresu postępowań szkodowych, ochrony gatunkowej, występowania gatunków powodujących konﬂikty. Podczas
trwania imprezy kolportowane są materiały wydawane na potrzeby projektów ﬁnansowanych przez WFOŚ i GW: "Bliżej natury tropem wilka i żubra", "Doposażenie bazy edukacyjnej RDOŚ
w Szczecinie", a także Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL współﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód (SZOW) i „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (PZO Bis). Stoisko
odwiedza średnio 1 500 osób w ciągu trzech dni trwania AGRO POMERANII.

AGRO POMERANIA 2019 w Barzkowicach, Barzkowice - od 06 września 2019 do 08 września
2019

