Україна:
органічне землеробство
Двосторонній коопераційний проект

Проект
Органічне сільське господарство в Україні має
великий потенціал розвитку завдяки сприятливим кліматичним умовам і родючим землям. За
останні кілька років створені важливі основи
для подальшого розвитку органічного сільського
господарства в Україні. Цей сектор сприятиме у
довгостроковій перспективі забезпеченню безпечності та якості харчових продуктів, розвитку
економіки і екологічній стійкості. Вже сьогодні
велика частина органічних продуктів, які імпортуються до Німеччини, походить з України. Серед
них − пшениця, кукурудза і соняшник.
Через невпинно зростаючий попит на органічні харчові продукти німецький і європейський
ринок у майбутньому все більше буде залежати
від імпорту. В Україні також зростає зацікавленість споживачів в органічних харчових продуктах. Для максимального використання потенціалу
ринку органічні продукти повинні відповідати
високим стандартам якості. Велике значення для
сприяння подальшому розвиткові цього сектора мають поряд з ефективним контролем також
постійно діючі освітні установи, а також центри
підвищення кваліфікації. В цьому приватних та
державних участників українського органічного сільськогосподарського ринку підтримує Німецько-український проект співробітництва.

Цілі проекту і сфери діяльності
Мета проекту полягає у сприянні розвиткові органічного сільського господарства в Україні
через покращення підготовки і підвищення кваліфікації фахівців і керівників підприємств.
Завдяки підвищенню кваліфікації та консультуванню надаються фахові знання і створюються необхідні структури, які протягом тривалого
часу будуть забезпечувати якість органічних
продуктів. При цьому розглядаються як технічні аспекти сільськогосподарського виробництва,
так і тема сертифікації.
Поряд з подальшим розвитком змісту підготовки і підвищення кваліфікації необхідно також
покращувати методи навчання і консультування.
Тісна співпраця між проектом, сільськогосподарськими підприємствами, а також університетами і аграрними коледжами сприятиме практично-орієнтованій передачі знань. Практичне
спрямування і можливість безпосереднього
застосування змісту навчання знаходяться в
центрі уваги як на заняттях з підвищення кваліфікації викладачів, так і на тренінгах і консультаціях для підприємств.
Для подальшого розвитку державної системи
контролю за підтримки проекту відбуваються
тренінги і майстерні зі співробітниками державних установ. При цьому проект використовує досвід розвитку органічного сектора в Німеччині.
Цільові групи:
→ Зацікавлені органічні підприємства, які хочуть поглибити свої фахові знання у сферах
виробництва і продажу
→ Викладачі аграрних коледжів і сільськогосподарських університетів, які займаються
вивченням, викладанням і дослідженням в
галузі органічного сільського господарства
→ Співробітники управлінь агропромислового
розвитку обласних та районних державних
адміністрацій
→ Співробітники Міністерства аграрної політики та продовольства України, а також інших
державних установ
→ Консультанти і тренери, які вже працюють
приватними постачальниками послуг

Партнери проекту і кооперація
На політичному рівні проект підтримують з німецького боку Федеральне міністерство продовольства і сільського господарства Німеччини, з
українського боку − Міністерство аграрної політики та продовольства України, а також Міністерство освіти і науки України, представником
якого виступає Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів „Агроосвіта”.
Оперативними виконавцями проекту в Україні є
Житомирський національний агроекологічний
університет і один з перших виробників органічної продукції в Україні приватне підприємство
„ГАЛЕКС-АГРО”.
Проект у тісній кооперації впроваджує робоча
група компаній AFC Agriculture and Finance
Consultants GmbH та IAK Agrar Consulting GmbH.
Робоча група інтенсивно співпрацює з оперативними виконавцями проекту. Проектний офіс
знаходиться в Житомирському національному агроекологічному університеті. Його зручне
розташування надає можливість безпосереднього спілкування і обміну думками з партнерами.
Інші університети і професійно-технічні навчальні заклади будуть залучені до проектної роботи з
візією довготривалої співпраці. Додатково до налагодження контактів і кооперації на освітньому
рівні проект також сприятиме створенню мережі
локальних об’єднань і постачальників послуг в
органічному секторі. Крім того, проект передбачає тісну співпрацю з такими організаціями і
навчальними закладами, як Міжнародний центр
екологічного землеробства Центральної і Східної
Європи EkoConnect, Бернський університет прикладних наук і Дрезденський інститут техніки і
економіки.
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фінансується Федеральним міністерством
продовольства і сільського господарства
Німеччини через ТОВ ГФA Консалтинг
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Видано безкоштовно Федеральним
міністерством продовольства і сільського
господарства Німеччини. Не може бути
використано в рекламних цілях на виборах
політичних партій чи груп.
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