
 

 

BIULETYN 11/2021 

SZKOLENIE DLA FACYLITATORÓW WIEJSKICH 
DOTYCZĄCE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW 
ŻYWNOŚCI W ROLNICTWIE 

Numer referencyjny projektu : 2019-1-CZ01-KA202-061270 

 
 

GDZIE MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ 
WIĘCEJ? 

 
 

htthttps://www.ruralfacilitator.eu 
 

 

 

@RuralFacilitatorErasmusPlusRuralFac
ilitatorErasmusPlus 

 
 

WSPÓLNE SZKOLENIE PERSONELU WE FRANCJI 

Na początku września 2021 r. partnerzy projektu Rural Facilitator spotkali się we Francji, a 

dokładniej w Dullin, w regionie Lyon, aby omówić praktyki stosowane we Francji w zakresie 

krótkich łańcuchów dostaw żywności. 
 

Nasz pierwszy dzień w Lyonie rozpoczęliśmy 

od prezentacji przedstawicieli DRAAF 

(Regionalny Departament Rolnictwa, 

Żywności i Leśnictwa) oraz Cap Rural 

(centrum zasobów na temat praktyk i 

zawodów związanych z rozwojem lokalnym). 

Partnerzy mogli w ten sposób zrozumieć 

ogólny kontekst krótkich obiegów we Francji 

oraz zaangażowanie państwa i regionów w 

ich realizację. Rzeczywiście, rząd francuski 

zachęca do rozwoju tych łańcuchów poprzez 

ustawy i plany, które promują wykorzystanie 

wysokiej jakości produktów spożywczych w 

gastronomii publicznej. Po południu 

wysłuchaliśmy prezentacji osoby 

odpowiedzialnej za terytorialny plan 

żywnościowy w gminie wiejskiej oraz 

kierownika "la ceinture verte", prywatnej 

firmy, która wspiera zakładanie ekologicznych 

ogrodów towarowych w miastach. 

Te dwie prezentacje dały wgląd w różne 

inicjatywy dotyczące krótkich łańcuchów 

dostaw żywności (prywatne i publiczne), 

przeszkody, jakie napotykają i rozwiązania, 

jakie znajdują. 

https://www.ruralfacilitator.eu/
https://www.facebook.com/RuralFacilitatorErasmusPlus/
https://www.facebook.com/RuralFacilitatorErasmusPlus/


 

 

W ciągu kolejnych dwóch dni udało nam 

się odwiedzić kolejne inicjatywy, m.in: 

• sklep producenta, 

• piekarnia, która wypieka swój chleb w 

piecu opalanym drewnem, 

• restauracja, która w swojej kuchni 

wykorzystuje wyłącznie lokalne 

produkty i wiele więcej ! 

 
Bardziej oryginalnie, odkryliśmy dom 

partycypacyjny, w którym 12 osób 

mieszka i pracuje w tej wspólnej 

przestrzeni. Na przykład, tokarz, który 

pracuje w "Château Partagé", oferuje 

swoje odpady drzewne do pieca na 

drewno piekarzy na dole, a jego trociny 

dla koni rolnika ekologicznego. W ten 

sposób zasoby są współdzielone i 

pochodzą z jak najbliższego otoczenia. 
 

Wspólne szkolenie personelu było bardzo 

pouczające, a także pozwoliło nam 

spotkać się i wymienić informacje na 

temat różnic pomiędzy poszczególnymi 

krajami partnerskimi w zakresie krótkich 

łańcuchów dostaw żywności. 
 

 

Polityka żywnościowa  

we Francji 

Głównie wspierane przez 
dwa ministerstwa: 

Ministerstwo Zdrowia (zdrowe 

odżywianie) 

Ministerstwo Środowiska 

(koncentruje się na produkcji 

rolnej zdrowej, 

zrównoważonej, społecznie i 

ekonomicznie opłacalnej 

żywności). 

 
Dwie dźwignie w narodowym planie 

żywnościowym: 

 
1) Żywienie zbiorowe: ustawa 

Egalim wymaga od 01.01.2022 

roku co najmniej 20% dostaw 

ekologicznych i 50% dostaw 

"jakościowych" w restauracjach 

publicznych. 

 
2) Terytorialne plany żywnościowe 

(PAT): Państwo liczy na to, że 

terytoria będą siłą napędową w 

procesie transformacji 

żywnościowej i relokacji żywności 

w celu stworzenia 

zrównoważonego systemu 

żywnościowego. Państwo wspiera 

finansowo powstawanie PAT 

(100,000 euro  przez 3 lata). 
 

 
Numer referencyjny projektu : 2019-CZ01-KA202-061270. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy komunikat odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych. 


