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Wprowadzenie
W Europie Wspólna Polityka Rolna (WPR) stanowi kluczowe ramy prawne wpływające na 
produkcję, sprzedaż i przetwarzanie produktów rolnych. W ramach WPR podejmowane są 
ważne decyzje na temat rolnictwa na kontynencie i wydatkowania znaczących środków pu-
blicznych Unii Europejskiej - obecnie polityka ta stanowi około 40% całkowitego budżetu 
UE. Odpowiedzialna za naszą żywność, nasze społeczności wiejskie, naszą wieś, nasze zdro-
wie, nasze środowisko i naszych rolników - WPR dotyka wszystkich.

Powszechnie uważa się, że WPR wspiera model rolnictwa, który niszczy środowisko - przy-
czynia się do zmian klimatu, utraty różnorodności biologicznej, erozji gleb i zanieczyszczenia 
wody. WPR promuje także rolnictwo przemysłowe kosztem podstawowych dochodów rol-
ników i miejsc pracy na obszarach wiejskich. Produkcja silnie zorientowana na ilość zwiększa 
import tanich surowców produkowanych w sposób szkodliwy społecznie i ekologicznie oraz 
przenosi tani eksport na globalne południe, co oznacza, że   wpływ WPR jest odczuwalny sze-
rzej niż w samej UE. Jednak mimo reform na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, WPR nadal 
nie przekształciła się wystarczająco, aby wspierać i stymulować suwerenność żywnościową 
i podejście agroekologiczne.

To musi się pilnie zmienić i wymaga lepszego wdrażania WPR w Unii Europejskiej.

Nowa WPR może pomóc w transformacji rolnictwa UE w stronę podejścia agroekologicz-
nego. Każdy nacisk na odrzucenie tego poprzez wspieranie i zachęcanie do przemysłowe-
go rolnictwa opartego na modelu zrównoważonej intensyfikacji lub uproszczenie systemu 
kosztem efektów agroekologicznych byłoby krokiem wstecz i nie może usprawiedliwiać fi-
nansowania WPR. Pieniądze publiczne powinny być wydawane na dobra publiczne!

Musimy ponownie połączyć rolników i konsumentów, aby pomóc budować żywe lokalne go-
spodarki żywnościowe. Celem wszystkich rządów powinno być wspieranie zrównoważonych 
producentów, przetwórców i sprzedawców detalicznych oraz budowanie silnych lokalnych 
i regionalnych powiązań między konsumentami, rolnikami i przedsiębiorstwami spożywczymi. 
Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich muszą być w pełni wykorzystane do wspierania zrów-
noważonego rozwoju obszarów wiejskich i środowiska z rosnącą pulą środków przeznaczonych 
na te praktyki w perspektywie do roku 2020. Oznacza to zapewnienie silnego i stabilnego śro-
dowiska wsparcia produkcji żywności wysokiej jakości, w oparciu o zrównoważone systemy i 
praktyki, takich jak rolnictwo ekologiczne i inne przyjazne środowisku praktyki rolnicze, z sil-
nym wsparciem transferu wiedzy, doradztwa, współpracy i innowacji agroekologicznej. Kon-
sumenci powinni mieć możliwość zakupu żywności ekologicznej od lokalnych i regionalnych 
producentów. Dlatego priorytetowo musi być traktowane tworzenie krótkich i zdecentralizo-
wanych łańcuchów dostaw, zdywersyfikowanych rynków opartych na solidarności i uczciwych 
cenach, inicjatyw kierowanych przez lokalne społeczności oraz ściślejszych powiązań lokalnych 
i regionalnych między producentami i konsumentami.

Niniejsza publikacja ma na celu pokazanie pozytywnych przykładów z różnych krajów UE, 
w których przejście do agroekologicznych praktyk już ma miejsce. Daje to jasne wskazówki 
dotyczące priorytetów, jakie powinny mieć rządy, jeśli poważnie podchodzą do właściwego 
wykorzystania środków publicznych na wsparcie tej zmiany.

Te przykłady to tylko kilka z wielu różnych metod i praktyk wdrażanych w całej UE. W naj-
bliższych latach grupy społeczeństwa obywatelskiego będą nadal obserwować wdrażanie 
oraz rozwój WPR poprzez zbieranie dalszych przykładów najlepszych praktyk, ale także 
podkreślanie niezdolności modelu rolno-przemysłowego do aktywnego wspierania udanej 
transformacji.  

Samuel Féret,

ARC2020 
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RUMUNIA

Eco Ruralis pokazuje jak może praktycznie funkcjonować 
społeczność agroekologiczna poprzez włączanie wielu grup 
w rozwijanie tradycyjnych odmian w całej Rumunii. Europa 
potrzebuje dużo więcej tego typu działań dla poprawy polityki 
rolno-żywnościowej.

jowego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działanie 4, 
z budżetem w wysokości 6 mln euro, może być wykorzystane 
do ułatwienia transferu wiedzy na temat tradycyjnych odmian 
i podejmowania publicznych działań informacyjnych dotyczą-
cych agroekologicznych metod uprawy, natomiast Działanie 
6 z 849 mln euro przeznaczone jest w całości na agroekolo-
gię i klimat. Działanie 7 szeroko wspiera aktywności związane 
z rolnictwem ekologicznym. 

Wysiłki na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w rolnic-
twie muszą uwzględniać wiedzę rolników. Dzielenie się trady-
cyjnymi nasionami tworzy dynamiczne kanały komunikacji 
między producentami żywności, które zwiększają ich współ-
pracę. Łączenie konsumentów i producentów, którzy wspierają 
agroekologię, jest jedynym sposobem na stworzenie prawdzi-
wie zrównoważonego modelu żywnościowego.

Profesorowie USAMV ze studentami i pracownikami Eco 
Ruralis przeprowadzają obserwacje roślin nasiennych, na 
podstawie których tworzą katalog, który pokazuje korzyści 
z tradycyjnych odmian dla społeczeństwa. Służy on także jako 
przewodnik przy dokonywaniu wyboru odmian z rocznej listy 
dystrybucyjnej.

Heterogeniczne odmiany mają w sobie ważne cechy adaptacji 
klimatycznej i mogą być co roku rozmnażane, w przeciwień-
stwie do odmian mieszańcowych lub modyfikowanych gene-
tycznie. Oferując bezpłatnie tradycyjne nasiona, Eco Ruralis 
umożliwia producentom żywności produkcję żywności eko-
logicznej o wysokich parametrach zdrowotnych na własne 
potrzeby i na sprzedaż. To zaś zmniejsza uzależnienie społe-
czeństwa od systemu żywności przemysłowej, który wymaga 
użycia szkodliwych pestycydów i herbicydów, pogarszających 
stan żywych ekosystemów i jakość żywności.

Eco Ruralis wkrótce zainicjuje nową współpracę partnerską 
z Bankiem Genów USAMV w zakresie przechowywania 
i badania jej nasion. W przyszłym roku rozbudowany zo-
stanie program opiekunów nasion i powstanie nowy ogród 
społeczny, który skupi się na ochronie odmian. Organizacja 
planuje również zwiększenie poziomu dystrybucji nasion do 
wielu nowych producentów żywności. Jednocześnie zamierza 
podnieść świadomość społeczną poprzez współpracę z kra-
jowymi organizacjami CRIES i Seminte Libere, które działają 
w obszarze rozmnażania materiału siewnego.

Drugi filar nowej Wspólnej Polityki Rolnej oferuje możli-
wość rozwinięcia działań związanych z ochroną óżnorod-
ności i ich wdrażania za pomocą konkretnych narzędzi kra-

W Rumunii nadal uprawia się znaczną liczbę 
tradycyjnych odmian, ale poziom ich rozpo-
wszechnienia spada. Mimo to w ostatnich latach 
wzrosło zapotrzebowanie społeczne na różnorodne odmia-
ny tradycyjne oraz żywność o wyższych standardach zdro-
wotnych. Na rzecz zachowania tego cennego dziedzictwa, 
a jednocześnie zaspokojenia potrzeb producentów i konsu- 
mentów działają sieci z alternatywą żywnością, wymiany na-
sion i projekty ogrodowe.

Eco Ruralis jest organizacją członkowską, która wspiera agro-
ekologię i chłopskie rolnictwo w Rumunii. Prowadzona przez 
tę organizację Kampania na rzecz Agro-Bioróżnorodności 
współpracuje od 2009 roku z członkami-rolnikami w celu 
utworzenia sieci 15 „opiekunów nasion”, którzy są odpowie-
dzialni za promowanie konkretnych odmian tradycyjnych. Po-
nadto Narodowy Bank Genów w Suczawie dostarczył nasiona 
oraz edukował, jak je zachowywać i chronić.

W ostatnich czterech latach Uniwersytet Nauk Rolniczych 
w Cluj-Napoca (USAMV) dał ECO Ruralis małe działki do 
stworzenia ogrodów do produkcji nasion. Na tych działkach 
odbywają się warsztaty ich ochrony. Na przestrzeni ostatnich 
pięciu lat prawie 5 tys. paczek darmowych nasion zostało 
przekazanych do 2 tys. producentów żywności w całym kraju 
poprzez coroczną dystrybucję i wymiany regionalne.

Zachowanie tradycyjnych 
odmian dla przyszłych pokoleń

SKRZYNKA KONTAKTOWA:

Eco Ruralis Kampania na rzecz różnorodności bio-
logicznej w rolnictwie
www.ecoruralis.ro

KLUCZOWE
FAKTY

• rozdano 5 tys. paczek nasion tradycyjnych od-
mian • wydarzenia regionalne i dystrybucja nasion 
dotarły do 2 tys. producentów żywności • 15 sto-
warzyszeń ochrony odmian zajmuje się ich ochroną 
• zostały przygotowane plany działań na rzecz po-
zyskania większej liczby osób chroniących nasiona 
i promujących tradycyjne odmianyOsoby, które wysiewają nasiona oznaczają doniczki etykietami.

Zdjęcie: Attila Szocs

Różnorodność upraw przenosi ryzyko całkowitego nieurodzaju na 
szerszy zakres cech i właściwości roślin. Zdjęcie: Attila Szocs Uniwersytet Nauk Rolniczych w Cluj-Napoca (USAMV) pomaga Eco Ruralis udostępniając małe działki do produkcji nasion. Zdjęcie: Attila Szocs
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odmian warzyw rosnących w cieniu drzew oliwnych. Produ-
kowana oliwa z oliwek pochodzi ze starannie uprawianych 
drzew rosnących na czystej i zdrowej glebie. Innowacyjne me-
tody uprawy zwiększają płodność, zawsze z poszanowaniem 
różnorodności biologicznej i struktury gleby. Celem jest, aby 
stopniowo zwiększać zasoby materii organicznej, z zasto- 
sowaniem ekologicznych roślin i nawozu zwierzęcego, roślin 
strączkowych, zeolitu, efektywnych mikroorganizmów i ekolo- 
gicznego kompostu z własnego gospodarstwa.

Historia powstania i obecnego funkcjonowania Calypso 
to historia fuzji tradycyjnych metod z agroekologicznymi 
praktykami. Jest również drogowskazem dla młodych rol-
ników, jak uzyskać możliwie najlepszy zwrot z produkcji, 
a także współpracować, jednocześnie uzyskując znaki jakości, 
takie jak ChOG (Chronione Oznaczenie Geograficzne), Arka 
Smaku i certyfikacja ekologiczna.

i Czechach. Zobowiązanie do konkretnych metod i standar- 
dów w całym łańcuchu od uprawy do tłoczenia, magazynowa-
nia i pakowania, pozwoliło tej oliwie zyskać markę produktu 
wysokiej jakości, który osiąga dobre zyski dla producentów. 
Producenci wchodzą w bezpośrednią interakcję z konsumenta-
mi, aby opowiadać im swoją historię i edukować rynek poprzez 
degustacje i wizyty w gospodarstwie. Inne produkty zwiększa-
jące asortyment to tradycyjnie wędzone oliwki i mydła na bazie 
oliwy z oliwek.

Rodzinna firma zarządzana jest przez młodych ludzi całkowi-
cie oddanych uprawie gaju oliwnego. Łączą działalność firmy, 
w tym innowacyjne wykorzystanie mediów społeczno-
ściowych, z głębokim zrozumieniem tradycji lokalnej 
oliwnej kultury. Wła-
ściciele wciąż aktualizu- 
ją wiedzę na temat najnow- 
szych technologii i trendów 
kulinarnych z całego oliwne- 
go świata, w celu zapewnie- 
nia ciągłego rozwoju i popra- 
wy jakości smaku swoich 
produktów.

Władze lokalne pracują 
obecnie nad włączeniem 
różnych oliw z Makri do 
systemu ChOG. Ponadto 
odmiana weszła ostatnio do 
międzynarodowej Arki Sma-
ku ruchu Slow Food. Mając 
już certyfikat produkcji eko-
logicznej, producenci prowadzą rozmowy z innymi lokalnymi 
producentami zainteresowanymi przestawieniem na metody 
ekologiczne. Niestety region nie jest objęty programem LE-
ADER. Sukces biznesowy Calypso jest zarówno inspirujący 
i pionierski dla tworzenia klastra producentów. Pomoże to 
zmniejszyć koszty produkcji, zwiększyć wydajność i zwiększyć 
w regionie powierzchnię ziemi uprawianej w zgodzie z prakty- 
kami zrównoważonego użytkowania gruntów.

W Calypso gaj oliwny jest traktowany jak żywy ekosystem 
poprzez stosowanie zrównoważonych metod zarządzania au-
tonomicznego, postępując zgodnie z podejściem w harmonii 
z rytmem natury. Ochrona lokalnej różnorodności biologicz-
nej jest najsilniejszym bodźcem rolników, który wyraża się 
poprzez dużą liczbę ziół i gatunków drzew, w tym migdałów, 
śliwek i moreli na niektórych polach, jak również lokalnych 

Calypso rozpoczął jako grecki rolniczy rodzin-
ny start-up w 2011 roku. Firma miała na celu 
stworzenie wartości dodanej do starożytne-
go rodzinnego gaju oliwnego w małej miej- 
scowości Makri w Tracji w Grecji. Celem założycie- 
li była produkcja wysokiej jakości, oryginalnych greckich pro-
duktów oraz stworzenie modelu służącego innym producen-
tom w regionie. Rodzina stosuje tradycyjne metody uprawy 
od czterech pokoleń, utrzymując w gaju 1200 starych drzew 
i jednocześnie jest pierwszym certyfikowanym ekologicznym 
producentem w regionie.

Calypso używa obecnie marki „Oliwa Extra Virgin z Jed-
nej Odmiany Oliwek” z rodzimej odmiany Makri. Olej jest 
sprzedawany bezpośrednio lokalnym konsumentom i restau- 
racjom, jak również do wybranych społeczności w Niemczech 

Zbieranie owoców z 1200-letnią 
tradycją i prawdziwą przyszłością

Oliwa z oliwek jest tylko częścią historii Calypso, która rozciąga się 
na wiele pokoleń. Zdjęcie: Calypso

KLUCZOWE
FAKTY

• oliwne gospodarstwa rodzinne mogą działać 
z zyskiem, wykorzystując tradycyjne metody 
• znaki jakości i certyfikacji ekologicznej mogą 
być korzystne, pomagając rozwijać i promować 
agroekologiczne metody produkcji i sprzeda-
ży • producenci dzielą historię projektu Calypso 
z konsumentami

Rodzime drzewa 
oliwne Makri są 

jednymi z najbardziej 
wysuniętych 

na północ populacji 
Olea europaea 

na świecie. 
Rosną w wyjątkowym 

mikroklimacie 
z zimnymi zimami 
i suchymi latami.

Dla zapewnienia, że drzewa nadal dają owoce dla przyszłych pokoleń, wiele zbiorów odbywa się ręcznie. Zdjęcie: Calypso. 

SKRZYNKA KONTAKTOWA:

Calypso Single Varietal Extra Virgin Olive Oil 
calypsotree.com

GRECJA
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Nowoczesna historia owocu z XVIII wieku - gruszki Sinni Val-
ley Signora - jest również historią agroekologii. Jest to opo-
wieść o rewitalizacji jedzenia, wiejskich społecznościach oraz 
współpracujących producentach wykorzystujących aspekty 
europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej, a także Prezydiach Slow 
Food wspierających rozwój tych agroekologicznych praktyk.

Udokumentowana od XVIII wieku, uprawa gruszki Sinni Val-
ley Signora odegrała ważną rolę na przestrzeni wieków na 
obszarach rolniczych w prowincji Matera. W ostatnich 30 
latach temu lokalnemu ekotypowi zagrażało wyginięcie: two-

rzenie wielkoskalowych sadowniczych gospodarstw specjali-
stycznych w dolinie prowadziło do rezygnacji z działalności 
rolniczej, która charakteryzowała okoliczne wzgórza (zboża 
i drzewa owocowe), a tym samym także do rezygnacji z grusz-
ki Signora. Ponadto, grusze rosnące na polach zbóż zostały 
usunięte, tak aby nie utrudniać funkcjonowania zmechani-
zowanemu rolnictwu i zbiorom. Tylko kilka drzew przetrwało 
na terenach marginalnych. Ta utrata rolniczej różnorodności 
biologicznej jest szeroko rozpowszechniona w Europie i na 
świecie, jak również udokumentowana przez FAO.

Prezydia Slow Food dążą do: podtrzymania jakościowej pro-
dukcji zagrożonej wyginięciem, ochrony unikatowych regio-
nów i ekosystemów, oży-
wienia tradycyjnych metod 
przetwarzania oraz ochrony 
rodzimych ras i lokalnych 
odmian roślin.

Prezydium Gruszki Sinni 
Valley Signora zostało po-
wołane przez Slow Food 
przy wsparciu Lokalnej Gru-
py Działania. Celem była 
ochrona pozostałych w 
okolicy drzew i zachęcenie 
do nowych upraw. Realiza-
cji drugiego zadania miało 
służyć wspieranie tworze-
nia małych profesjonalnych 
sadów owocowych z lokal-
nymi ekotypami na wzgó-
rzach, gdzie mikroklimat 
jest idealny. Prezydium zrzesza w stowarzyszeniu 20 produ-
centów, z których każdy uprawia około 2 hektarów ziemi, co 
daje w sumie 357 plonujących drzew.

Slow Food zainicjowała powstanie Prezydium poprzez pomoc 
w utworzeniu stowarzyszenia producentów i wizyty w terenie, 
w celu gromadzenia danych do sporządzenia protokołu pro-
dukcji. Slow Food wspiera producentów (organizuje szkolenia 
i wymianę doświadczeń), promuje producentów i ich produk-
ty swoimi kanałami komunikacyjnymi i imprezami oraz bazu-
je na swojej sieci do łączenia producentów z konsumentami 
(poprzez zaangażowanie kucharzy i wspieranie form sprzedaży 
bezpośredniej). Lokalna Grupa Działania w ramach programu 
Leader + (drugi filar WPR) wspiera koszty powstałe przy roz-
wijaniu Prezydium.

Poprzez promowanie produktów o silnej tożsamości, Prezy-
dium wspiera lokalną społeczność w przestawianiu produkcji 
na inny kierunek wobec podyktowanego zasadami masowej 
produkcji agrobiznesowej oraz ponownym skoncentrowaniu 
się na ochronie krajobrazu, różnorodności biologicznej i agro-
ekologicznych praktykach, wzbogacających funkcje ekosyste-
mu. Prezydia promują dobre produkty, z charakterystyczną ja-
kością sensoryczną; czyste produkty produkowane przy użyciu 
zrównoważonych metod, które szanują lokalne środowisko 
oraz produkty sprawiedliwe, produkowane z poszanowaniem 
praw i kultury ludzi, a jednocześnie zapewniając im rozsądny 
zwrot finansowy.

Włochy mogą wspierać podobne inicjatywy w ramach Planu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (10,4 mld EUR).

Prezydia Slow Food wspierają model rozwoju tradycyjnej pro-
dukcji przez małe grupy producentów. Model ten może być 
stosowany do innych produktów i w innych kontekstach.

Badanie analizujące socjo-kulturową, agro-środowiskową 
i gospodarczą trwałość działalności europejskich Prezydiów 
wskazało na istotne pozytywne wyniki w całej skali dotyczą-
cej zrównoważonego rozwoju. Znaczny wzrost odnotowano 
w socjo-kulturowym wymiarze zrównoważonego rozwoju - ze 
względu na znaczną intensyfikację relacji wewnętrznych w ra-
mach grupy producentów i relacji zewnętrznych grupy, więk-
szej świadomości wśród producentów wartości własnej pracy 
i produktu, lepszej organizacji producentów i ich siły negocja-
cyjnej. Pozytywne wyniki odnotowano także w perspektywie 
rolno-środowiskowej zrównoważonego rozwoju (np. ogólne 
ograniczenie stosowania syntetycznych związków chemicz-
nych w produkcji roślinnej) oraz w aspekcie gospodarczym. 
Dalszego wsparcia wymagają alternatywne źródła energii 
i materiały opakowaniowe przyjazne dla środowiska.

Prezydia Slow Food wspierają także na szerszą skalę rozwój 
agroekologicznych społeczności w praktyce w dolinie Sinni.

Grusze i zboża: tradycyjna włoska 
uprawa współrzędna w dolinie Sinni

Grusze wśród zbóż stanowią historyczną podróż do przedindustrialne-
go rolnictwa. Zdjęcie: Giuseppe Cucco.

Prawdziwa wartość grusz Sinni Valley Signora jest teraz ponownie 
odkrywana przez nowe pokolenie. Zdjęcie: Giuseppe Cucco.

SKRZYNKA KONTAKTOWA:

Sinni Valley Signora Pear Producers’ Association 
http://presidislowfood.it/italian-presidia/details/6324/sinni-
-valley-signora-pear

Grusze Sinni Valley 
Signora zostały 

prawie całkowicie 
wytrzebione, aby 

zrobić miejsce dla 
zmechanizowanego 

sprzętu do zbioru 
zbóż na polach. 

Na terenach 
marginalnych 

pozostało zaledwie 
357 drzew.

KLUCZOWE
FAKTY

• Prezydium Gruszki Sinni Valley Signora pomogło 
zachować tradycyjne uprawy, które ponownie sta-
ły się opłacalne • Slow Food może pomóc rolnikom, 
kucharzom, organizacjom rozwoju obszarów wiej-
skich (np. LEADER), konsumentom i innym zainte-
resowanym we wspieraniu żywności ważnej z per-
spektywy środowiskowej
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Krótkie łańcuchy dostaw i lokalna żywność 
mogą być dobrym sposobem na zmniejszenie 
ilości odpadów i tworzą mniejszy ślad węglo-
wy. Coraz więcej lokali gastronomicznych, w tym punkty 
gastronomiczne, szukają ekologicznych owoców i warzyw, 
a wielu ludzi młodych chciałoby uprawiać własne produkty, ale 
brakuje im ziemi. Inicjatywa Manchester Veg People pokazuje, 
że mogą powstawać spółdzielnie, które powiążą te kwestie.

Będący kolebką rewolucji przemysłowej, Manchester zaczyna 
swoją rewolucję żywnościową, od podstaw! Organizacja Man-
chester Veg People należąca do sieci kooperatyw UK Coope-
rative łączy dostęp do ziemi, szkolenia, uprawy i dostarczanie 
żywności w jednej spójnej sieci rolno-spożywczej. To jest spo-
łeczność agroekologiczna działająca w praktyce, która poka-
zuje nam, jak najlepiej można wykorzystać Wspólną Politykę 
Rolną, a gdzie są pewne ograniczenia.

Klaster organizacji o nazwie Kindling Trust (jego współzałoży-
cielami byli Chris Walsh i Helen Woodcock) zaangażował się 
w odbudowę lokalnej gospodarki żywnościowej. Zamiast zaj-
mować się jednym z aspektów łańcucha dostaw, współtwór-

cy klastra starają się zbudować małoskalowy system dostaw 
żywności dla całego Manchesteru.

Kooperatywa Manchester Veg People to tylko jedna z orga-
nizacji pracujących w konsorcjum Kindling Trust  - jej zada-
niem jest dostarczanie świeżych produktów ekologicznych na 
obszarze całego Wielkiego Manchesteru. Zarówno rolnicy, jak 
i nabywcy mogą dołączyć, zapewniając w ten sposób uczciwe 
ceny dla producentów - wielu z nich z hrabstwa Cheshire.

Wśród kupujących są zarówno puby gastronomiczne czy bary 
szybiej obsługi, jak też restauracje haute cuisine. Kategoria 
sklepów obejmuje sklepy 
spożywcze, delikatesy czy 
wegetariańskie spółdzielnie. 
Klientami usług caterin-
gowych są zarówno osoby 
indywidualne, jak i np. kam-
pus uniwersytecki.

Manchester Veg People jest 
wspierana przez Program 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Anglii. Ze środków 
z  filaru rozwoju obszarów 
wiejskich UE, części Wspól-
nej Polityki Rolnej, sfinan-
sowany jest koordynator 
projektu, także częściowe 
koszty chłodni, samocho-
du chłodniczego, skrzynek 
oraz budowania świadomo-
ści marki. Inne niezbędne środki zostały wygenerowane przez 
Internet dzięki finansowaniu społecznościowemu (crowd fun-
dingowi).

Ta część działań w ramach rozwoju obszarów wiejskich stara 
się lepiej zintegrować rolników w łańcuchu żywnościowym, 
w ramach systemów promocyjnych ukierunkowanych na ja-
kość żywności i w ten sposób rolnicy mogą wytworzyć war-
tość dodaną do swoich produktów: mogą stać się bardziej 
konkurencyjni. Ponieważ rolnicy są wspierani w promowaniu 
swoich produktów, mogą znaleźć rynki lokalne, a to pomaga 
osiągnąć główny cel polityki: budowanie lokalnych gospoda-
rek i krótkich łańcuchów dostaw.

Krótkie łańcuchy dostaw i lokalna żywność przynoszą także 
korzyści w postaci zmniejszenia ilości odpadów i mniejszych 
emisji dwutlenku węgla ze względu na krótsze trasy transpor-
tu produktów. Ale te aspekty środowiskowe nie są uwzględ-
niane w cenie, więc importowane produkty mogą wydawać się 
tańsze. To tutaj ważna jest relacja rolnik-konsument. Nabyw-
cy widzą wszystkie korzyści, zatem jest mniejsze prawdopo-
dobieństwo narzekania na temat ceny.

Częścią projektu jest budowanie małych gospodarstw: 25 km 
na południowy zachód od Manchesteru znajduje się pierwsza 
FarmStart: obejmuje 10 ha gruntów w gospodarstwie ekolo-
gicznym Abbey Leys. Zainteresowani rolnicy są najpierw szko-
leni jako “Testowi Żniwiarze” (TestCroppers), a następnie roz-
poczynają własne uprawy na ćwierci akra (0,6 ha) jako “Far-
mowi Starterzy” (FarmStarters). Ponieważ jednak w ramach 
WPR w Wlk. Brytanii płatności podstawowe otrzymują tylko 
gospodarstwa powyżej 5 ha, tych kilkunastu ekologicznych 
producentów żywności nie kwalifikuje się do wsparcia z pierw-
szego filaru.

Celem długoterminowym jest stworzenie czterech gospo-
darstw FarmStart. Jedno planowane w Stockport obejmie po-
łudniowo-wschodni Manchester. Walsh pragnie również zało-
żyć gospodarstwo ekologicznej produkcji owoców, ze względu 
na istniejący ogromny popyt.

Manchester Veg People łączą wiele ważnych obszarów. Jest 
to naprawdę dobrze zintegrowany, jakościowy system żywno-
ści regionalnej. Wspiera on lokalne, mieszane gospodarstwa 
ekologiczne, dając im możliwość wejścia na nowe obszary. 
Program daje ludziom dostęp do ziemi i możliwość produkcji 
oraz zapewnia szkolenia i większe działki, w miarę uczenia się 
uczestników.

Pewne aspekty WPR są wykorzystywane, jednak rolnicy nie 
otrzymują płatności bezpośrednich. Niemniej jednak, Man-
chester Veg People to żywy przykład agroekologicznych spo-
łeczności w praktyce.

WIELKA BRYTANIA

Nie każda profesjonalna kuchnia jest wyposażona w urządzenia lub 
ma pracowników mogących obrać ziemniaki prosto z pola. Zdjęcie: 

KLUCZOWE
FAKTY

• zarówno kupujący, jak i producenci przyłączają 
się do spółdzielni, zapewniając pełną przejrzystość 
cen • lokalna żywność nie zawsze może być dostar-
czana w formie, z której bezpośrednio mogą sko-
rzystać profesjonalne kuchnie • duże zróżnicowa-
nie wyposażenia i układu kuchni może wykluczyć 
skądinąd zainteresowanych klientów z sektora 
publicznego

Odbudowa od podstaw 
lokalnej gospodarki żywnościowej 
Manchesteru

Przystępując 
do kooperatywy, jej 

kupujący członkowie 
mogą lepiej 

zrozumieć cennik 
swoich zamówień 

i mieć pełną 
przejrzystość 

w rutynowych 
kontaktach 

z producentami 
należącymi do MVP 

Dni sałatkowe: dzięki dostawom tylko dla lokalnych klientów, świeże 
produkty są często dostarczane w dniu ich zerwania. Zdjęcie: Manche-
ster Veg People. 

SKRZYNKA KONTAKTOWA:

Manchester Veg People 
vegpeople.org.uk
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Spółdzielnia rolników ekologicznych Leitrim 
(LOFC) jest rzadkim zjawiskiem w Irlandii: łą-
czy hodowców zwierząt do działania jako jed-
nolita grupa. LOFC wspiera prawdziwy rozwój ekologicz-
nej hodowli zwierząt przy użyciu tradycyjnych ras, żywionych 
trawą pochodzącą w dużej mierze z trwałych użytków zielo-
nych, w szczególnie zmarginalizowanych częściach Irlandii. 
To zaś zachęca do rozwoju typowo agroekologicznego rolnic-
twa, ze współpracą między rolnikami, rozwojem rynków lokal-
nych oraz rozwojem kształcenia skoncentrowanego na człon-
kach kooperatywy.

Jeśli skróty mogą być zgryźliwe, nazywanie regionu Border 
Midland West w Irlandii “BMW” prawdopodobnie pasuje do 
tej roli. Ta część Irlandii została zmarginalizowana na wiele 
sposobów. Ma więcej deszczu, ale mniej inwestycji, bardziej 

wymagające gleby oraz mniej 
działalności gospodarczej niż 
większość wyspy. Ludność 
jest mało liczna, a topogra-
fia pagórkowata. To jest kraj 
kamienistej, szarej gleby. Do 
tych depresyjnych warunków 
w 1998 roku weszła spół-
dzielnia rolników ekologicz-
nych Leitrim (LOFC).

Ta tętniąca życiem organiza-
cja ma obecnie 170 członków, 
głównie hodowców tradycyj-
nych brytyjskich i irlandzkich 
ras bydła, takich jak Hereford, 
Angus i Shorthorn.

“Analiza DNA wskazuje, że 96% naszych krów pochodzi z ras 
brytyjskich lub irlandzkich z co najmniej jednej strony” - mówi 
John Brennan z LOFC. Rasy te są dobrze dostosowane do wa-
runków, w których normą jest rozszerzony zewnętrzny wypas 
na pastwisku. To zmniejsza potrzebę importowania pasz, od 
których bardziej zależne są zwierzęta kontynentalne, takie jak 
rasy Charolaise lub Limousine. 

Gdy potrzebna jest pasza, czy to w postaci zboża czy goto-
wej mieszanki ekologicznej, spółdzielnia zapewnia koordyna-

cję między rolnikami. Kontakty między rolnikami odbywają 
się bezpośrednio, przez telefon lub przez stronę internetową 
LOFC. Te same kanały komunikacyjne są wykorzystywane 
przy kupowaniu i sprzedaży zwierząt hodowlanych.

Wszyscy członkowie LOFC są w systemie rolnictwa ekologicz-
nego. Oznacza to, że środki produkcji dopuszczalne w przemy-
słowym rolnictwie (syntetyczne pestycydy i nawozy mineral-
ne), uzyskiwane w oparciu o nieodnawialne zasoby, takie jak 
paliwa kopalne, tutaj nie są stosowane. A urokiem ekologicz-
nych zasad gospodarowania, które kładą nacisk na mniejszą 
liczebność stad, jest to, że i tak wyższe zagęszczenie hodowli 
byłoby w tych regionach trudne i zupełnie nieodpowiednie.

Znalezienie rynków zbytu dla członków jest podstawowym 
elementem działań LOFC. Spółdzielnia utworzyła bazary rol-
nicze i mobilne rzeźnie, aby dostarczać lokalne mięso na tych 
i innych rynkach. Oznacza to, że członkowie mają też lokalne 
punkty sprzedaży.

Na większą skalę, LOFC zarówno stworzył popyt i aktywnie 
uczestniczy w organizowaniu zbiorczych baz danych bydła 

organicznego. Użytkownicy osiągnęli dobre, często lepsze 
ceny niż ekologiczne mięso osiąga w bogatszych częściach 
Irlandii. Wprowadzają także istotną konkurencję w sektorze 
przetwórczym ekologicznej wołowiny. W Irlandii niezgrupo-
wani hodowcy, w przeciwieństwie do producentów mleka, 
dostosowują się do cen.

Nauka i edukacja jest drugim głównym celem spółdzielni. 
Organizacja prowadzi programy dla grup dyskusyjnych ho-
dowców krów i owiec: są one prowadzone przez jej członków. 
W ramach tego programu co roku odbywa się sześć imprez. 
LOCF przyczyniły się do powstania sieci edukacyjnej National 
Training Organic SkillsNet, która prowadzi zajęcia dla prawie 
700 osób rocznie (około 70 kursów obejmujących  około 6 tys. 
dni szkoleniowych). Szkolenie jest otwarte dla wszystkich - nie 
tylko rolników ekologicznych i jest dotowane (w niektórych 
przypadkach do 100% dla uczestników o niskich dochodach).

Szkolenia koncentrują się na generowaniu wartości dodanej 
dla małych i średnich producentów i często są prowadzone 
przez członków. Zakres tematyczny jest zróżnicowany: od pie-
lęgnacji kopyt do robienia lodów, od agro-leśnictwa do peklo-

wania mięsa. Nawet szkolenia nt. mediów społecznościowych 
są prowadzone przez rolnika, który ich skutecznie używa.

“Ekologicznie certyfikowany czy nie, zawsze udzielając porady 
czy prowadząc szkolenia, każdego zachęcamy do korzystania 
z systemów i metod ekologicznych” dodaje Brennan.

Dzięki dobrym cenom rynkowym, inicjatywom uczenia się 
w grupie i certyfikowanemu rolnictwu ekologicznemu odpo-
wiednich tradycyjnych ras, spółdztielnia rolników ekologicz-
nych Leitrim jest liderem w agroekologicznym podejściu do 
rolnictwa w Irlandii. 

IRLANDIA

Dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniem w ekologicznej 
spółdzielni rolniczej w Leitrim

Widok z bliska: grupa identyfikuje najważniejsze gatunki roślin, 
które można znaleźć na łąkach ekologicznych. Zdjęcia: LOFC.

LOFC zapewnia 
swoim członkom 

lokalne rynki zbytu 
i lepsze ceny za mięso 
od tych, które można 
uzyskać w niektórych 

bogatszych części 
Irlandii. Oznacza to, 

że członkowie nie 
muszą dostosowywać 

się do cen.

Widok z szerszej perspektywy: wizyty w gospodarstwie są integralną częścią programu LOFC. Zdjęcia: LOFC.

KLUCZOWE
FAKTY

• LOFC pomaga członkom w uzyskaniu dostępu do 
rynku • tworzy popyt na mięso ekologiczne • dobre 
ceny na produkty od członków spółdzielni • pełny 
program edukacyjny i rolnicze grupy dyskusyjne 
• szkolenia otwarte dla wszystkich, z wyraźnym 
naciskiem na zwiększanie wartości dodanej dla ma-
łych i średnich producentów

SKRZYNKA KONTAKTOWA:

Leitrim Organic Farmers’ Cooperative
leitrimorganic.com
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POLSKA

nież pod względem codziennej pracy przez ostatnie 10 lat na 
rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz zachowanie trady-
cyjnych krajobrazów i różnorodności biologicznej.

W celu wsparcia inicjatyw, takich jak Bio-Food Roztocze, rządy 
powinny zwiększyć swoje wsparcie dla rolnictwa ekologiczne-
go i finansowanie grup producentów ekologicznej żywności, 
jak również dla systemów jakości w ramach nowej WPR.

Zbieranie owoców lokalnie przystosowanych odmian, przesta-
wianie na rolnictwo ekologiczne, tworzenie grup producentów 
oraz tworzenie wartości dodanej zarówno dla siebie - grupowo 
i indywidualnie - te działania polskich rolników najlepiej wy-
korzystują WPR, aby sobie pomóc w działaniach agroekolo-
gicznych.

two ekologiczne (około 400 euro na ha). Grupa producentów 
pomaga rozwijać efektywność poprzez organizację wspólnych 
zakupów nasion, sadzonek truskawek i malin, a także biolo-
gicznych środków ochrony roślin i nawozów dopuszczonych 
do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Organizuje też 
szkolenia z zasad gospodarowania metodami ekologicznymi 
i wydaje materiały szkoleniowe. Na bieżąco prowadzi lustrację 
plantacji ekologicznych swoich członków, pod względem wy-
stępowania patogenów.

Tomasz Obszański opracował w swoim gospodarstwie małe 
urządzenia do przetwórstwa. Zbudował prasę do tłoczenia 
oleju rzepakowego na zimno, otrzymując wsparcie w ra-
mach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczych”. Założył też małą firmę „Barwy Zdrowia”, w której 
sprzedaje swoje produkty i produkty sąsiednich rolników eko-
logicznych w sklepie przy gospodarstwie.

W każdy weekend przejeżdża 400 km w jedną stronę minibu-
sem do Warszawy i Katowic, gdzie sprzedaje swoje warzywa 
na cotygodniowym targu ekologicznym - BioBazar. Bazar ten 
znajduje się w dawnej fabryce, co daje miejscu prawdziwie 
post-modernistyczny klimat. Zatłoczony warszawski BioBazar 
jest odwiedzany przez tysiące klientów w każdą środę i sobotę.

Daleka jest droga od pagórków południowo-wschodniej Polski 
do ekologicznie świadomych klientów w stolicy. Daleka, nie 
tylko z perspektywy 800 km podróży w obie strony, ale rów-

sortowaniu, produkty trafiają bezpośrednio do komór szo-
kowego chłodzenia, gdzie są schładzane do temperatury + 2 
stopnie.

Roczny obrót grupy producentów „Bio-Food Roztocze” wy-
nosi około 5 mln złotych (1,25 mln EUR) i rośnie. Główny 
asortyment to owoce: truskawki, agrest, czerwone porzecz-
ki, czarne porzeczki, maliny, aronia, wiśnie i jabłka. Są także 
różne warzywa: fasolka szparagowa, ogórki, brokuły, kalafior, 
dynia, por, kapusta i rabarbar.

Gospodarstwa są raczej 
małe - od 2 do 10 ha. Wiele 
z nich ma małe działki wiel-
kości od 0,2 do 0,4 ha, któ-
re często są porozrzucane 
w jednej lub kilku wsiach. 
Niektórzy rolnicy kupili 
małe ciągniki i maszyny do 
zbioru czarnej porzeczki, aby 
ułatwić sobie pracę. Stało 
się to możliwe dzięki wdro-
żeniu działania „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych”. 
Niektórzy rolnicy kwalifiku-
ją się również do wsparcia 
w ramach działania „Wspie-
ranie rolników biorących 
udział w systemach jakości 
żywności”.

W niektórych gospodar-
stwach są jeszcze stare sady. Zostały obsadzone 40-60 lat 
temu przez ojców i dziadków obecnych rolników. Odmiany są 
stare, czasem historyczne, pochodzenia ukraińskiego. Kilku-
dziesięcioletnie drzewa charakteryzują się wysoką wydajno-
ścią, do tony owoców rocznie. Zebrane jabłka są przetwarzane 
na sok lub na koncentrat soku a następnie sprzedawane klien-
tom na rynku europejskim, a czasem amerykańskim. W ten 
sposób wysoki poziom ochrony różnorodności biologicznej w 
rolnictwie jest zapewniony po prostu przez  uprawę i wykorzy-
stanie owoców. Jest to jeden z najlepszych sposobów ochrony 
bioróżnorodności, ponieważ istniejący rynek zapewni, że stare 
drzewa będą zachowane, a nie zastąpione przez przemysłowo 
ujednolicone, nowoczesne małe drzewa.

Wszyscy rolnicy mają certyfikaty ekologiczne i są wspierani 
w ramach programu rolno-środowiskowego - działanie rolnic-

Region Podkarpacia i Roztocza w południowo-
-wschodniej Polsce są dobrze znane z dobrych 
warunków klimatycznych, idealnych do pro-
dukcji owoców, z dobrymi glebami i długim 
okresem wegetacyjnym. Pagórkowaty krajobraz 
i mała struktura gospodarstw nie sprzyjały rozwojowi inten-
sywnego i przemysłowego rolnictwa, toteż produkcja owoców 
ekologicznych była postrzegana jako realna opcja od lat 90-
tych. W ciągu 10 lat w województwie podkarpackim liczba go-
spodarstw ekologicznych wzrosła od zaledwie kilkunastu do 
około 2 tys. w 2011 roku.

Rolnicy założyli stowarzyszenie o nazwie „Truskawka” oraz 
grupę producentów „Bio-Food Roztocze”. Polski Plan Rozwoju 
Obszarów Wiejskich wsparł inwestycję w wysokości 8 mln zł 
(około 2 mln EUR) w 2012 roku. Obecnie około 100 rolników 
jest członkami grupy producentów, która posiada własny bu-
dynek sortowni owoców, zbudowany za środki mające na celu 
wspieranie tworzenia grup producentów lub spółdzielni.

Chłodnia została uruchomiona w 2012 roku przy wsparciu 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 
„Wspieranie tworzenia grup producentów”. Rolnicy dostar-
czają produkty w standardowych skrzynkach, które również 
zostały zakupione przez grupę producentów. Po wstępnym 

Zwiększanie wartości ekologicznych 
owoców i warzyw w Karpatach 

Nowy zakład przetwórstwa owoców Bio-Food Roztocze centralizuje 
przechowywanie i dystrybucję. Zdjęcie: Dorota Metera.

Sprawdzanie owoców miękkich w drodze do linii zamrażania
w chłodni. Zdjęcie: Dorota Metera.

Stare sady założone przez poprzednie pokolenia odnalazły nowe życie 
w produkcji soków. Zdjęcie: Dorota Metera.

Stare sady
jabłoniowe,

posadzone przez
ojców i dziadków 

obecnych rolników, 
mają historyczne 

odmiany regionalne. 
Z jednego drzewa 

można zebrać 
nawet tonę jabłek, 

przeznaczanych
do produkcji soków

i koncentratów.
KLUCZOWE
FAKTY

• możliwość promowania ekologicznych owoców na 
kluczowe rynki • elastyczna struktura może obej-
mować gospodarstwa tak małe, jak 2 ha • wspiera 
miejsca pracy w małych gospodarstwach • nowy 
zbyt dla starych odmian jabłoni zachowuje istnie-
jącą różnorodność tradycyjnych sadów

SKRZYNKA KONTAKTOWA:

Bio-Food Roztocze Sp. z o.o. Grupa producentów
bio-food.pl 
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FRANCJA

Ten regionalny przykład we Francji pokazuje, jak w przyszłości 
hodowla zwierząt może istnieć dzięki lokalnym rynkom. Lo-
kalne systemy żywnościowe mogą brać pod uwagę wszystkie 
łańcuchy produkcyjne zwierząt, włączając w to etap przeróbki 
dla różnych kategorii zwierząt. Lokalne rzeźnie są zatem klu-
czowym elementem lokalnych łańcuchów żywnościowych. 
To studium przypadku pokazuje coraz większy wpływ władz 
lokalnych i regionalnych na tworzenie sprzyjających warun-
ków dla lokalnych systemów żywnościowych. Od 2014 roku 
francuskie regiony są organami zarządzającymi Programami 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, mają zatem moc sprawczą do 
realizowania WPR na swoich terenach.

Głównym celem jest wspieranie lokalnej produkcji mięsa 
dla rzeźników detalicznych, zwiększanie wartości firm i ofe-
rowanie produktów lepszej jakości. Dzięki działaniu lokalnej 
rzeźni przetwarzającej 700 ton mięsa rocznie, firma wspiera 
również licznych hodowców zwierząt, w tym tych, którzy 
sprzedają swoją wieprzowinę, wołowinę lub jagnięcinę bez-
pośrednio swoim klientom. „Jeśli lokalna ubojnia zamyka się, 
jest za późno” - wyjaśnia Galland. „Musimy zatem planować. 
Zrobili to niektórzy rolnicy w lokalnych łańcuchach żywno-
ściowych, gdy zdali sobie sprawę, że ostatnia ubojnia ma pro-
blemy.” Wynikiem jest spółdzielcza struktura biznesu oparta 
na nowych we Francji ramach SCIC (Société civile d’intérêt 
Coopératif), pozwalających dołączyć konsumentom i stowa-
rzyszeniom konsumenckim. 

Projekt opiera się na oferowaniu usług dotyczących wielu 
gatunków zwierząt, z rozbiorem i odkostnianiem włącznie. 
Celem jest opłacalna produkcja 700 ton mięsa rocznie. Za-
sięg w promieniu 80 km. Budżet projektu wynosi 3 mln 
EUR, z oczekiwanym wsparciem z EFRROW (drugi filar WPR) 
w wysokości 143 tys. euro oraz znaczącymi dotacjami regio-
nalnymi i lokalnymi. Otwarcie nowej rzeźni jest planowane 
w 2016 roku.

w stanie odwrócić tej sytuacji biznesowej, wcześniej zamy-
kając jedną rzeźnię, i wreszcie wyprzedaży tego, co zostało 
z biznesu. W sytuacji, gdy lokalni i krajowi politycy walczą  
o miejsce na podium ratowania upadających gigantów prze-
mysłu spożywczego, los małych, lokalnych ubojni nie jest 
przedmiotem zainteresowania.

Lokalne rzeźnie są niezbędną, ale często ignorowaną częścią 
regionalnych łańcuchów żywnościowych. Są one brakującym 
ogniwem w agroekologicznym systemie żywności, który może 
wprawdzie mieć na farmie wysokie standardy środowiskowe 
i inne, ale bez nich wymaga pokonywania bardzo dużych 
odległości do uboju. To nie jest optymalne z perspekty-
wy stresu zwierząt lub lokalnego systemu żywnościowego. 
Istnieje kilka alternatyw. Mobilne rzeźnie nie są przystosowa-
ne do gospodarstw z dużymi zwierzętami (np. bydło) a ubojnie 
w gospodarstwach są zakazane. Nawet tam, gdzie nadal są one 
dozwolone, na przykład w Niemczech i w Hiszpanii, zasady hi-
gieny są takie same, jak dla większych budynków ubojni. Tym 
samym mamy do czynienia z sytuacją braku ekonomii skali 
i rentowności dla opcji bardzo małej skali: tylko garstka ho-
dowców może długoterminowo osiągać zyski.

Jean-Claude Galland, hodowca z departamentu Indre i Loara 
(Region Centralny) a wcześniej przedstawiciel w Izbie Rolniczej 
wyjaśnia jakie działania podjął aby utrzymać lokalną ubojnię. 
„W ciągu ostatnich 15 lat zamkniętych zostało pięć rzeźni. 
Wiele z nich to firmy rodzinne bez następców. Te firmy także 
nie inwestowały w nowy sprzęt do spełnienia standardów hi-
gienicznych.” Galland zainicjował projekt rozwoju lokalnego 
w oparciu o krótkie łańcuchy dostaw, w którym hodowcy 
i rzeźnicy stali się kluczowymi partnerami. Podniesienie stan-
dardów higienicznych utrzymało rzeźnię w biznesie. Ale siedzi-
ba w mającym 100 lat centrum miasta ogranicza biznes, mimo 
że przedsiębiorstwo posiada „wielkość i wiedzę.” Pracując 
z małym zespołem zmotywowanych osób, z dobrą wolą wy-
kazywaną przez wielu rolników, Galland i jego koledzy zaczęli 
lobbować lokalnych decydentów uzyskując wsparcie izb rol-
niczych, a także izb handlowych i stowarzyszeń rzemieślni-
czych. Międzygminne władze lokalne udostępniły teren. Lo-
kalne szkoły zobowiązały się kupować mięso z nowej rzeźni, 
a prezydent Tours widzi nową rzeźnię jako sposób na spełnia-
nie pewnych religijnych wymogów dotyczących uboju.

W ciągu ostatnich dwóch lat rolno-spożyw-
cze serce zachodniej Francji zostało uderzone 
serią upadków firm i utratą miejsc pracy. Za-
równo grupa drobiowa Doux i rywal Tilly Sabco miały mo-
dele biznesowe oparte na eksporcie drobiu do krajów trze-
cich (spoza UE), które kwalifikowały się do zwrotów za eks-
port w oparciu o zboża przeznaczane do karmienia ptaków. 
Walcząca o przetrwanie Grupa Gad zajmująca się ubojem 
i przetwórstwem mięsa świń została wykupiona przez jedną 
z dużych francuskich spółdzielni rolniczych, która nie była 

Przetrwanie nienaruszonego 
krajobrazu ze zwierzętami 
gospodarskimi wymaga 
zachowania lokalnych ubojni

Regionalny handel mięsem zależy od lokalnych rzeźni ze względu 
na jego potrzeby codziennych zamówień. Zdjęcie: Fotolia.

KLUCZOWE
FAKTY

• rozwój powiązań pomiędzy rolnikami i rzeźnikami, 
którzy wybierają lokalne łańcuchy żywnościowe 
• podstawowa infrastruktura wiejska dla sekto-
ra produkcji zwierzęcej • wielogatunkowe rzeźnie 
zgodne z unijnymi normami higienicznymi, obejmu-
jące m.in. mięso wołowe, cielęcinę, mięso owiec, 
kóz, świń, koni • ponad 150 hodowców • potrzeba 
700 ton/rok, by inicjatywa stała się opłacalna

SKRZYNKA KONTAKTOWA:

Bourgueuil multi-species abattoir 
http://www.indre-et-loire.chambagri.fr/fileadmin/docu-
ments/site_1/internet/AgricultureProximite/Plaquette_Ab-
-Bourgueil-imprimeur_01.pdf

Hodowla jest tak samo częścią gospodarki wiejskiej jak krajobraz. Kluczowy jest dostęp do infrastruktury rolniczej. Zdjęcie Fotolia.
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REGION BAŁTYCKI

W latach 2003-2005 sieć 
BERAS zrealizowała projek-
ty pilotażowe w 48 gospo-
darstwach ekologicznych 
w ośmiu krajach nadbałtyc-
kich. Ich celem była oce-
na i wykazanie potencjału 
ekologicznych praktyk rol-
niczych w ograniczaniu ne-
gatywnych skutków inten-
sywnych praktyk rolniczych 
- zwłaszcza w środowisku 
morskim. W każdym kraju 
działania obejmowały także 
zaangażowanie w funkcjo- 
nujące już inicjatywy, doty-
czące lokalnej i ekologicznej 
żywności oraz rolnictwa. 
Celem była promocja wy-
miany doświadczeń doty-
czących przeszkód i rozwią-
zań prowadzących do zmian. 
Oceniane były również 
korzyści ekologiczne i skut- 
ki społeczne ERA w porów-
naniu do sytuacji w rol-
nictwie konwencjonalnym. Dodatkowo badano możliwości 
i skutki ekonomiczne przestawienia się na rolnictwo ekolo-
giczne i stosowania praktyk ERA. Wszystko to w celu osią-
gnięcia właściwej równowagi pomiędzy gospodarstwami ro-
ślinnymi i zwierzęcymi oraz wykorzystania lokalnych zasobów 
i recyklingu zasobów odnawialnych poprzez praktyki, takie jak 
płodozmian, uprawa roślin wiążących azot i gospodarki gnojo-
wicą - zwiększające samowystarczalność gospodarstw i znacz-
nie ograniczające straty składników odżywczych. Rolnictwo 
ekologiczne w połączeniu z praktykami ERA ma potencjał do 
ograniczenia nadwyżek azotu o ponad 50%, uniknięcia użycia 
składników syntetycznych, poprawy żyzności gleby oraz róż-
norodności biologicznej, zmniejszenia emisji gazów cieplar-
nianych a także wzmocnienia rozwoju obszarów wiejskich oraz 
regionalnego zaopatrzenia w żywność.

W latach 2010-2013 BERAS działał na rzecz promocji i wdra-
żania swoich wyników w całym łańcuchu żywnościowym. 
Obejmowało to rozwinięcie współpracy z 42 gospodarstwami 
i przekazanie im wiedzy na temat dobrych praktyk rolniczych 

Ekologiczne Recyklingowe Rolnictwo (ERA) 
jest formą rolnictwa ekologicznego opartą 
o pełne wykorzystanie lokalnych i odnawial-
nych zasobów, w celu lepszego zarządzania 
i odzyskiwania składników pokarmowych. 
W regionie Morza Bałtyckiego rolnictwo odpowiada za około 
50% zrzutu azotu i fosforu prowadzących do wysokiego pozio-
mu zanieczyszczeń wody. Koncepcja ERA została opracowana 
przez międzynarodową sieć Budowanie Ekologicznego Recy-
klingowego Rolnictwa i Społeczeństw (Building Ecological 
Recycling Agriculture and Societies, BERAS)  - powstała w od-
powiedzi na negatywny wpływ intensywnych i specjalistycz-
nych gospodarstw konwencjonalnych uprawy roślin i hodowli 
zwierząt w regionie. BERAS współpracuje z organizacjami rol-
niczymi, organizacjami doradczymi, instytucjami badawczymi 
i samorządami na rzecz zrównoważonej produkcji, konsumpcji 
i źródeł utrzymania w regionie Morza Bałtyckiego.

Bałtycka Inicjatywa 
Ekologicznego Recyklingowego 
Rolnictwa i Społeczeństwa

Spuścizna Bałtyku
wynikająca

z uprzemysłowionego 
rolnictwa wymaga 

zastosowania
starannie

zaplanowanego, 
zintegrowanego

zestawu narzędzi,
który weźmie

pod uwagę czynniki 
regionalne, przy

jednoczesnym
stosowaniu wiecznie 

zielonej zasady „myśl 
lokalnie, działaj 

globalnie”.

Zakwity glonów w Morzu Bałtyckim są widoczne z kosmosu od 2005 
roku, kiedy to dramatyczne zdjęcie zostało wykonane przez NASA. 
Zdjęcie: USGS/NASA/Landsat 7.

sumenta i zaangażowanie MŚP w rozwój programu Diety dla 
Czystego Bałtyku (DCB), który opiera się na koncepcji produk-
cji spełniającej wysokie standardy zdrowotne, wysokiej jako-
ści, sezonowej produkcji ekologicznej i lokalnej, zmniejszenia 
spożycia mięsa i wielkości odpadów spożywczych.

BERAS pokazuje to, co można zrobić, gdy rolnicy mają szansę 
zastosować w praktyce cały zakres działań dotyczących zarzą-
dzania i recyklingu składników odżywczych w gospodarstwie. 
Projekt BERAS również pokazuje, jak może wyglądać całościo-
we podejście regionalne do systemów żywnościowych.

oraz utworzenie 20 ośrodków informacyjnych w dziewięciu 
krajach bałtyckich. Celem był efekt demonstracyjny i pro-
mocja przestawiania na rolnictwo ekologiczne i zastosowanie 
praktyk ERA, jak również rozwój sieci Społeczności Zrówno-
ważonej Żywności (Sustainable Food Societies, SFS) „od pola 
do talerza”. Centra informacyjne funkcjonują jako fora eduka-
cji i szkoleń dla rolników, polityków, nauczycieli, studentów 
i społeczeństwa. Dostarczają także praktycznych wskazówek 
dotyczących działalności rolniczej w realizacji sprawdzonych 
praktyk rolniczych w celu wspierania bardziej wydajnego za-
rządzania składnikami pokarmowymi na farmie i między go-
spodarstwami - w trakcie i po przestawieniu. Agroekologiczne 
praktyki obejmują szeroki zakres działań: od budowania ży-
zności gleby i projektowania płodozmianu po ochronę roślin, 
hodowlę zwierząt i zarządzanie obornikiem. Agronomiczne 
wytyczne są wspierane przez narzędzia, takie jak kalkulator 
budżetu azotowego i planowanie ekologicznego płodozmia-
nu. Materiały dydaktyczne uzupełniają dodatkowe wytyczne 
związane z gospodarczym planowaniem procesu przestawia-
nia i rozwoju rynku, jak również z przeglądami przypadków 
farm. Dodatkowo centra kształcenia kładą duży nacisk na kon-

Sieć BERAS stanowi odzwierciedlenie wspólnej potrzeby przywrócenia środowiska rolniczego w regionie Bałtyku. Zdjęcie: Fotolia

KLUCZOWE
FAKTY

• intensywna hodowla przyczynia się do nadmier-
nych zrzutów składników odżywczych do środowi-
ska wodnego, powodując istotne zanieczyszczenie 
• lepsze zarządzanie składnikami odżywczymi moż-
na osiągnąć dzięki zastosowaniu rozwiązań ekolo-
gicznych i agroekologicznych • wiele grup zainte-
resowanych może zostać włączonych do lepszego 
produkowania żywności 

SKRZYNKA KONTAKTOWA:

Baltic Ecological Recycling Agriculture
and Society (BERAS) 
beras.eu
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NIEMCY

w ramach zazieleniania. Po 2015 roku każdy, kto stara się 
przekształcić trwałe użytki zielone, na przykład w grunty orne, 
musi na to uzyskać zezwolenie. Obowiązkowe zezwolenie jest 
wymagane, ale nie tylko wtedy, gdy udział trwałych użytków 
zielonych w regionie spadł o kolejne 5%. Niemieckie przepi-
sy określają sytuacje, w których taka konwersja musi być za-
twierdzona przez władze regionalne:
• gdy trwały użytek zielony powstał po 2014 roku;
• gdy kolejny obszar w regionie o tej samej wielkości
 ma być przekształcony w trwały użytek zielony;
• gdy trwałe użytki zielone zostały utworzone ze względu
 na wymogi działań rolno-środowiskowych.

W sytuacji, gdy gospodarstwo dokonało przekształcenia trwa-
łych użytków zielonych w grunty orne bez zezwolenia, płatno-
ści za zazielenianie, a w niektórych przypadkach nawet dalsze 
elementy płatności bezpośrednich, nie zostaną wypłacone.
Jeśli odsetek trwałych użytków zielonych w regionie spadnie 
o 5%, mimo obowiązkowej autoryzacji, żadne dalsze przekształ-
cenia nie będą autoryzowane a obowiązek przywrócenia lub 
stworzenia nowych trwałych użytków zielonych wejdzie w życie.

Wdrażanie zazielenienia w odniesieniu do utrzymania trwa-
łych użytków zielonych jest pozytywnym zjawiskiem. Jednak 
sytuacja nie jest tak korzystna, ponieważ tylko obszary siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (FFH) są kwalifikowa-
ne jako wrażliwe środowiskowo trwałe użytki zielone. Ozna-
cza to, że trwałe użytki zielone w miejscu torfowisk i mokra-
deł nieuwzględnionych w ramach FFH mogą zostać zaorane 
aby zasiać nowe trawy. Będzie to miało negatywny wpływ na 
ochronę środowiska i klimatu.

Trwałe użytki zielone jako rodzaj użytków zielonych - zwłasz-
cza, gdy zagospodarowane przy użyciu mniejszej ilości nawo-
zów -  zapobiegają erozji, utrzymują żyzność gleby, pochłania-
ją dwutlenek węgla, zwiększają bioróżnorodność - w tym jako 
siedlisko specyficznych gatunków fauny i flory, a ogólniej dzia-
łają korzystnie na kształtowanie dziedzictwa krajobrazowego 
i przyrodniczego.

W obecnej rundzie reformy WPR, dwie kwestie były intensyw-
nie dyskutowane w Niemczech: jakie typy obszarów powin-
ny być uznane za obszary proekologiczne oraz czy stosowa-
nie pestycydów i nawozów powinno być na nich dozwolone. 
Ostatecznie, wszystkie 19 możliwych typów obszarów zawar-
tych w rozporządzeniu UE, w tym międzyplony i podsiewana 
trawa - również w kukurydzy, zostało przyjęte. Stosowanie 
pestycydów i nawozów mineralnych jest jednak zakazane dla 
międzyplonów i podsiewania traw  w uprawach z poprzednie-

Na poziomie UE to niemieckie Ministerstwo 
Rolnictwa było jednym z najostrzejszych kry-
tyków i przeciwników podejścia przyjętego 
przez Komisję Europejską w zakresie reformy 
płatności bezpośrednich i uczynienia ich „bar-
dziej zielonymi i bardziej sprawiedliwymi”. 
Berlin odrzucił zarówno pułap płatności przypadających na 
podmiot gospodarczy i obowiązkowe zazielenianie (warun-
ki środowiskowe dla płatności bezpośrednich). Stanowisko 
to znajduje również odzwierciedlenie w krajowym wdrażaniu 
reformy WPR. Jednak dwie rzeczy pozostają jako korzystne 
wyniki do dyskusji na poziomie UE: ochrona trwałych użyt-
ków zielonych oraz zakaz stosowania sztucznych nawozów 
i pestycydów na obszarach proekologicznych. Mimo, że nie 
wprowadzono jeszcze tego zakazu w Niemczech, pokazuje on 
możliwości w rozporządzeniu UE.

Niemcy wraz z Belgią (Flandrią), są jedynym państwem człon-
kowskim UE będącym za systemem autoryzacji na poziomie 
gospodarstwa do przestawiania trwałych użytków zielonych 

Nowe niemieckie przepisy dotyczące ochrony trwałych użytków zielo-
nych są bardzo surowe i obejmują kary. Zdjęcie: MH

Ochrona łąk i budowanie obszarów 
proekologicznych w Niemczech 

go roku aż do końca roku składania wniosku. Jednakże pesty-
cydy i nawozy mineralne w okresie przejściowym i tak nie są 
stosowane na tych obszarach. Na tych obszarach może być 
zastosowany nawóz naturalny, który może być również stoso-
wany w obszarach proekologicznych. Ten tymczasowy zakaz 
oprysków roślin i stosowania nawozów mineralnych może być 
zatem postrzegany jedynie jako symboliczny zysk w politycz-
nych ramach. To jednak pokazuje, że taki zakaz jest możliwy 
w ramach regulacji UE.

Przykład Niemiec wskazuje, że każde państwo członkowskie 
lub jego region ma prawo w pełni wykorzystać możliwości 
WPR. Jak to pokazuje częściowy zakaz stosowania pestycy-
dów i nawozów mineralnych w obszarach proekologicznych, 
wszędzie istnieją opcje i możliwości. Podobnie utrzymywanie 
trwałych użytków zielonych, czy to w gospodarstwie czy regio-
nalnie, jest korzystne dla środowiska. Obszary proekologiczne 
EFA - koncepcja i praktyka agroekologiczna wprowadzona do 
płatności bezpośrednich z pierwszego filaru - pokazuje, co jest 
możliwe w zakresie najlepszych praktyk ekologicznych. Obsza-
ry te jednak wymagają ochrony przed środkami chemicznymi 
w każdym regionie i państwie członkowskim.

KLUCZOWE
FAKTY

• istnieje wiele ekologicznych korzyści dla trwałych 
użytków zielonych i kilka dla obszarów proekolo-
gicznych • Niemcy wybrały obowiązkowe zezwole-
nia na przekształcanie trwałych użytków zielonych 
• zasady te mają wprawdzie swoje ograniczenia ale 
wciąż pokazują, co jest możliwe zgodnie z zasadami 
WPR

SKRZYNKA KONTAKTOWA:

abl-ev.de

Niemiecka debata na temat obszarów proekologicznych daje wyobrażenie o tym, co można osiągnąć w ramach regulacji UE. Zdjęcie: MH
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rządzanej łące. Co ważne, płatności są oparte na wynikach i w 
ten sposób związane z tym, co faktycznie zostało osiągnięte. 
To motywuje rolników, aby pójść o krok dalej i pozycjonuje ich 
w sercu procesu, w którym przejmują inicjatywę do przyjęcia 
dobrych praktyk w zakresie zarządzania użytkami zielonymi. 
W efekcie zatem to rolnicy decydują, kiedy kosić czy kiedy 
stosować różne środki w oparciu o to, co uważają, że będzie 
działało w lokalnych warunkach, na terenie ich gospodarstwa 
rolnego. To rolnicy, a nie arbitralnie ustalone daty z kalenda-
rza, są tu siłą napędową. To zwiększa autonomię rolnika i jest 
innowacyjnym podejściem, które znajdujemy w kilku innych 
programach rolno-środowiskowych w UE.

Jednocześnie rolnicy zdobywają zrozumienie dla znaczenia 
utrzymywania półnaturalnych użytków zielonych do produk-
cji zwierzęcej. Zapewniane są również szkolenia i wytyczne 
dla rolników, służące wsparciu ich uczestnictwa i wprowadza-
nia praktyk zarządzania. W ten sposób rozumieją jak chronić 
i wzmacniać zarządzanie ekosystemami rolniczymi. Rolnicy 
nie znajdujący się na takich obszarach mogą także uczestni-
czyć, jednak organizatorzy podobnych inicjatyw muszą je sami 
finansować, co często może być poważną przeszkodą w prze-
dłużaniu pierwotnego programu.

Dobre zarządzanie tradycyjnymi łąkami słu-
ży szeregu celom, w tym wypasaniu zwierząt, 
ochronie różnorodności biologicznej i wspie-
raniu zapylania. W tym celu w całej Francji 
zainicjowano projekt Kwitnące Łąki, służą-
cy zachowaniu ekologii i różnorodności bio-
logicznej łąk. Inicjatywy te mają na celu promowanie 
wśród rolników i społeczności lokalnych wagi ochrony tra-
dycyjnych łąk, a jednocześnie przekazywanie informacji na 
temat silnej korelacji pomiędzy zarządzaniem różnorod-
nością biologiczną i wysoką jakością produkcji mleka, se-
rów czy mięsa. Obejmuje to także podkreślanie wartości 
dodanej zawartej w promowaniu usług środowiskowych 
w marketingu produktów.

W ramach pierwotnego programu Kwitnących Łąk, rolnicy na 
obszarach chronionych - przede wszystkim na oznaczonych 
obszarach Natura 2000 - otrzymują płatności rolnośrodowi-
skowe za utrzymanie bogatych w różne gatunki łąk. System, 
który jest stosowany w terenie łączy różne praktyki zarządza-
nia, takie jak ograniczenie stosowania nawozów czy zagęszcza-
nia hodowli. Rolnicy są zobowiązani wykazać, że co najmniej 
cztery różne typy gatunków roślin można znaleźć w całej za-

Kwitnące łąki są ciągłym 
źródłem pożywienia dla owadów 
zapylających 

Zwycięzcy z Wogezów zostają nagrodzeni w konkursie Concours Général Agricole. Zdjęcie: Jean-Marie Henry (PNR du Ballon des Vosges)

Schemat Kwitnących Łąk jest powiązany z corocznym kon-
kursem, który przyczynił się do propagowania mocniejszego 
udziału rolników. Pierwszy konkurs odbył się w 2007 roku 
w Masywie Bauges i pomógł wykazać, że bogactwo gatunko-
we może łączyć się z opłacalnością produkcji pasz. Podobne 
konkursy przeprowadziły w 2010 roku także inne federacje 
parków regionalnych i narodowych. Konkursy obejmują bada-
nia ekspertów oceniające jakość ekologiczną łąki - w tym różne 
rodzaje traw i kwiatów związanych z warunkami lokalnymi i re-
gionalnymi. Badania sprawdzają przede wszystkim, czy rolnicy 
utrzymują właściwą równowagę pomiędzy produkcją rolną 
i ochroną środowiska oraz stopień, w jakim może to przyczynić 
się do poprawy jakości życia lokalnych społeczności. Podczas 
testów polowych różni eksperci - od rolniczych, przez ekolo-
gicznych po pszczelarzy - towarzyszą rolnikom na ich polach. 
Oceniają łąki rolnika w zakresie wkładu bogactwa gatunkowe-
go w produkcję pasz (jakość, smak, elastyczność) oraz zdol-
ność rolnika do utrzymania lub zwiększania bioróżnorodności. 
Cały proces jest nadzorowany poprzez sesje zbierania infor-
macji zwrotnych i ankiet z krajowej grupy roboczej, powołanej 
do opracowania kryteriów oceny i wytycznych. Program ma 
teraz własną stronę internetową, a także wydawany corocznie 
biuletyn, stworzony w celu promowania konkursu.

Inicjatywa Kwitnących Łąk została wdrożona przez 33 z 46 
parków regionalnych. Sześć parków narodowych organizuje 
od ostatnich siedmiu lat lokalne konkursy - niektóre z nich 
przeprowadzają konkursy wspólnie z graniczącymi parkami w 
krajach sąsiednich. Cały projekt jest stworzony w celu wspar-
cia zrównoważonej gospodarki na terenach użytków zielo-
nych. Pomaga on rolnikom lepiej zrozumieć wartość działań 
agroekologicznych oraz jak te metody mogą przyczynić się do 
poprawy ich ziemi i produktywności. To również daje rolnikom 
możliwość poczucia, że ich praca jest uznana i nagradzana. 
W 2014 roku Konkurs Kwitnące Łąki stał się częścią prestiżo-
wego Generalnego Konkursu Rolniczego we Francji (Concours 
Général Agricole).

KLUCZOWE
FAKTY

• ochrona siedlisk populacji owadów zapylających 
• zróżnicowana flora zapewnia stały dostęp do 
nektaru w całym okresie wegetacji • badania polne 
udowodniły, że kwitnące łąki mogą być dobrym 
źródłem pasz dla zwierząt • rozpowszechnienie eks-
tensywnego rolnictwa w parkach krajobrazowych

SKRZYNKA KONTAKTOWA:

Concours Général Agricoleespaces-naturels.fr
prairiesfleuries.espaces-naturels.fr

Sędziowie podczas konkursu Concours Général Agricole poszukują 
różnorodności flory i fauny. Zdjęcie: Vincent Ruin (Izba Rolnicza 
Sabaudia-Mont Blanc).
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Od 1999 roku architektura WPR została podzielona na dwa filary. Pierwszy filar fi-
nansuje interwencje rynkowe i bezpośrednią pomoc dla rolników, podczas gdy drugi 
filar ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności w zakresie 
ochrony środowiska. Na poziomie UE, roczne dopłaty bezpośrednie z pierwszego filaru 
stanowią 70%; instrumenty dotyczące rynku to 10%, podczas gdy wieloletnie programy 
drugiego filaru są wspierane tylko 20% całkowitego budżetu WPR.

Działania w ramach pierwszego filaru finansowane w 100% przez UE 
obejmują:

• system płatności podstawowych: płatności na hektar, które nie są związane z produkcją. 
W zależności od historii każdego Państwa Członkowskiego, płatności te będą stopniowo 
zmieniały się w kierunku bardziej jednolitej stawki na hektar w roku 2019.

• Opcjonalne dopłaty obszarowe: stosowane do pierwszych 30 ha na wsparcie małych 
i średnich gospodarstw w przypadku, gdy Państwa Członkowskie nie stosują żadnych ogra-
niczeń na pomoc bezpośrednią powyżej 150 tys. euro na beneficjenta.

• Płatności na ekologizację (zazielenianie): nowa płatność odpowiadająca 30% całkowi-
tej pomocy bezpośredniej, która jest przedmiotem trzech instrumentów - dywersyfikacji 
upraw, ochrony stałych pastwisk i łąk oraz co najmniej 5% gruntów rolnych zarządzanych 
jako obszary proekologiczne. Niektóre gospodarstwa są zwolnione z tych działań, ze wzglę-
du na ich wielkość i produkcję. Gospodarstwa ekologiczne jako chroniące środowisko kwa-
lifikują się tutaj automatycznie.

• Pomoc dla młodych rolników, do 2% krajowych środków finansowych.

• Płatności powiązane: mogą stanowić do 15% krajowych środków finansowych, wypła-
cane na hektar lub na zwierzę, dla wybranych konkretnych sektorów stojących w obliczu 
problemów gospodarczych, społecznych i terytorialnych. Obejmuje także uprawę roślin 
białkowych.

• Wspólna organizacja rynku: zawiera szereg działań, takich jak siatka bezpieczeństwa, sys-
tem organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, system sadzenia winnic.

Działania współfinansowane przez UE i państwa członkowskie w dru-
gim filarze obejmują:

• wymianę wiedzy
• modernizację gospodarstwa i wsparcie dla młodych rolników
• obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania
• programy rolno-środowiskowe i klimatyczne
• rolnictwo ekologiczne
• podstawowe usługi i odnowa wsi
• program LEADER 
Działania te są częścią siedmioletnich Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zarządza-
nych przez władze krajowe lub regionalne i zatwierdzanych ex-ante przez Komisję Europejską.

Państwa członkowskie mają wiele elastyczności w wyborze wdrażanych środków - z wy-
jątkiem programów rolno-środowiskowych i LEADER, które są obowiązkowe. Jednak nadal 
muszą przestrzegać przepisów finansowych i wymagań z zakresu zasady wzajemnej zgod-
ności (np. rozporządzenia UE, zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska...). 
W przeciwnym razie mogą pojawić się sankcje.

Więcej o WPR

Studia przypadków w tej publikacji pokazują różne sposoby, w jakie rolnicy i obywatele do-
konują przejścia w kierunku suwerenności żywnościowej i metod agroekologicznych. To po-
kazuje ambitne ścieżki, po których zmierzają wspólnoty dążąc do bardziej zrównoważonych 
źródeł utrzymania, mogących  rzeczywiście pobudzać bardziej zieloną gospodarkę, tworzyć 
miejsca pracy i zapewniać dobrobyt ludzi.

WPR, która wspiera rolników i obywateli zaangażowanych w metody 
agroekologiczne

Przy zapewnieniu woli politycznej i inwestycji, tak właśnie nasze systemy żywnościowe 
i rolnicze mogą wyglądać realistycznie w przyszłości. Nadszedł czas, aby polityki publiczne 
wsparły takie przejście. Obywatele domagają się systemów rolniczych, które wspierają śro-
dowisko i miejsko-wiejską zrównoważoną gospodarkę żywnościową. Odpowiedzialnością 
UE i decydentów krajowych jest zapewnienie, że zostaną do tego wykorzystane fundusze 
WPR. Wiele Państw Członkowskich uzgodniło już priorytety wydatków na wsparcie rentow-
ności gospodarstw, na ochronę środowiska i integrację społeczną, między innymi w umo-
wach o partnerstwie z Komisją Europejską w ramach Wspólnych Ram Strategicznych na 
lata 2014-2020. Bardzo ważne jest, aby dotacje zostały skierowane na inicjatywy podobne 
do tych przedstawionych w studiach przypadku w tej publikacji.

WPR a w szczególności instrumenty wsparcia rozwoju obszarów wiejskich powinny być wy-
korzystane tylko do finansowania rolników i przedsiębiorstw żywnościowych przyjaznych 
dla środowiska i ludzi. Może to obejmować wspieranie rolnictwa ekologicznego, wytwa-
rzania produktów wysokiej jakości, współpracy oraz powstawania lokalnych i regionalnych 
grup producenckich, działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych, usług doradczych i inno-
wacji agroekologicznych. Takie wsparcie powinno stymulować rozwój:

• produkcji żywności wzmacniającej niezależność żywnościową i metody agroekologiczne,

• krótkich łańcuchów dostaw realizowanych przez lokalną społeczność, 

• transferu wiedzy agroekologicznej, doradztwa i innowacji.

WPR z ambitnymi inwestycjami agroekologicznymi i spójnością poli-
tyki 

Dziś, pomimo stanowienia niewielkiej części całkowitego budżetu WPR, wiele środków do-
stępnych w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pozostaje najlepszym narzę-
dziem wspierania niezbędnych przemian - jeśli zostaną zrealizowane w odpowiedni sposób. 
Znacznie więcej środków z budżetu WPR musi być inwestowane w podniesienie trwałości 
łańcucha żywnościowego oraz wspieranie lokalnej gospodarki i przedsiębiorstw. W nad-
chodzących latach Państwa Członkowskie muszą dokonać poważnych zmian w polityce 
żywnościowej oraz dać priorytet podejściu agroekologicznemu. Konieczne jest przesunię-
cie pieniędzy z budżetu płatności bezpośrednich, w celu wsparcia programów dostępnych 
w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Pomoc ta musi być silnie związana z innymi fun-
duszami oraz politykami unijnymi i krajowymi, aby zapewnić spójność i zmaksymalizować 
wpływ wszystkich z nich: od rozwoju zrównoważonej polityki żywnościowej do większych 
inwestycji w ekologiczne i inne agroekologiczne badania i innowacje.

Średniookresowy przegląd Wieloletnich Ram 2014-2020 zaplanowany na koniec 2016 r. 
jest kluczową szansą dla szefów państw i rządów UE, aby pokazać prawdziwe przywództwo, 
przeznaczając istotną część budżetu WPR na dalszą transformację w kierunku agroekolo-
gicznych systemów produkcyjnych.

Transformacja WPR w kierunku 
metod agroekologicznych
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Źródła informacji
Instytucje EU 

Komisja Europejska
ec.europa.eu/agriculture
Parlament Europejski (Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
europarl.europa.eu/committees/en/AGRI/home.html
Rada EU
consilium.europa.eu/en/topics/agriculture
Komitet Regionów
cor.europa.eu
Europejski Trybunał Obrachunkowy
eca.europa.eu
Europejski Komitet Społeczno-Gospodarczy
eesc.europa.eu
Eurostat
epp.eurostat.ec.europa.eu 

Organizacje pozarządowe, platformy i think-tanki

ARC 2020
arc2020.eu
Friends of the Earth Europe
foeeurope.org/agriculture 
IFOAM EU Group
ifoam-eu.org
European Network for Rural Development
enrd.ec.europa.eu 
Groupe de Bruges
groupedebruges.eu/e-learning 
Institute for Environmental European Policy
cap2020.ieep.eu 
Institute for Agriculture and Trade Policy
iatp.org
Zielony Instytut
zielonyinstytut.pl
Blogi
capreform.eu 
tomasgarciaazcarate.com

Słownik
BERAS Budowanie Ekologicznego Recyklingowego Rolnictwa i Społeczeństwa
BMW region Border Midland West w Irlandii
ChOG Chronione Oznaczenie Geograficzne
CRIES Centrum Zasobów dla Inicjatyw Etycznych i Solidarnościowych 
DCB Dieta dla Czystego Bałtyku
DNA Kwas deoksyrybonukleinowy
EFA obszar proekologiczny
EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
EIP Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji
ERA Ekologiczne Recyklingowe Rolnictwo
FAO Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa
FFH siedliska przyrodnicze oraz dzika fauna i flora (Flora-Fauna Habitat)
GLAS Zielony, niskowęglowy program rolnośrodowiskowy
 (Green, Low-carbon, Agri-environmet Scheme)
LOFC spółdzielnia rolników ekologicznych Leitrim 
MSP małe i średnie przedsiębiorstwa
MVP kooperatywa Manchester Veg People
SCIC Société coopérative d’intérêt collectif
SFC Społeczności Zrównoważonej Żywności
UE Unia Europejska
USAMV Uniwersytet Nauk Rolniczych w Cluj-Napoca
WPR Wspólna Polityka Rolna
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we współpracy z:

Niniejsza publikacja ma na celu zaprezentowanie kilku pozytywnych przykła-
dów z różnych państw członkowskich UE, w których już ma miejsce transfor-
macja w systemach produkcji żywności.

Zebraliśmy tu liderów projektów rolniczych i społecznościowych, wnikli-
wych obserwatorów WPR, aktorów rozwoju obszarów wiejskich oraz inno-
watorów systemów żywnościowych i agroekologii. Wierzymy, że to, co mają 
do powiedzenia jest ważne dla przyszłości WPR.

To zaś daje wyraźne wskazówki co do priorytetów, które powinny przyjąć 
rządy, jeśli poważnie podchodzą do właściwego wykorzystania środków pu-
blicznych na wsparcie i rozwinięcie tej agroekologicznej transformacji.

The Agricultural and Rural Convention 2020 (ARC2020), Friends of the Earth Europe i Zielony Instytut dziękują 
za wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Wsi i FPH. Treści zawarte 
w tej publikacji są wyłączną odpowiedzialnością FoEE oraz ZI i nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko 
wymienionych powyżej fundatorów.

TRANSFORMACJA W STRONĘ
AGROEKOLOGII: wykorzystanie
WPR do budowy nowych
systemów żywnościowych


