Parteneri in Proiect
Asociatia Retailerilor Ecologici /ORA/
Austria

Asociatia-Umbrela
Internationala
pentru
retailerii si operatorii din acest sector.
Obiectivele principale sunt transferul de knowhow, calificarea profesionala si educatia. ORA
ofera
sprijin
in
construirea
capacitarii
institutionale pentru pietele ecologice emergente nationale si
internationale prin consultanta, cursuri de formare si activitati de
lobby. ORA este de-asemenea un organism international pentru
sectorul de comertul cu amanantul in cadrul IFOAM.

www.o-r-a.org ~ www.ifoam.org ~ www.ifoam-eu.org

Higher School “Agricultural College”
Bulgaria

Scoala Superioara “Colegiul Agricol” este cea mai
mare scoala superioara din Bulgaria care
formeaza, la nivel de licenta, specialisti in
domeniul afacerilor agricole si dezvoltarii rurale.
Ofera formare si educatie in domeniul cresterii
animalelor, agriculturii, horticulturii, turismului si
altor ocupatii specifice dezvoltate in zonele rurale. Colegiul are
experienta in dezvoltarea de proiecte in cadrul programelor PHARE,
Socrates Comenius si Leonardo da Vinci.

www.agricollege.com

Centrul European “Spatiul rural si Mediul”
Bulgaria

Centrul European “Spatiul rural si Mediul” este un
ONG de dimensiuni mici cu sediul in Plovdiv, Bulgaria
compus din specialisti in domeniul agriculturii
ecologice, agro-ecologiei si protectiei mediului.
Expertii si voluntarii lucreaza pentru a oferi consultanta prompta si
de calitate fermierilor, micilor producatori si procesori, studentilor si
profesorilor pentru ca aceste categorii sa poata beneficia de sprijin
financiar din partea UE si a Bulgariei.

www.eurocentre.hostoi.com

Institutul Equalita
Germania
Institutul Equalita este o organizatie nonprofit pentru calificare si networking in
Europa. Incepand cu 1992 a realizat
numeroase proiecte, cursuri de formare si a
oferit consultanta pentru institutii cu profil ecologic sau social si
pentru sectorul privat. Unul dintre obiectivele principale este educatia
oferita catre comerciantii cu amanuntul de produse ecologice si
fermierilor din sector, alte obiective fiind cooperarile Nord-Sud si
Invatarea globala. De cativa ani Institutul Equalita este angajat in
activitati de eLearning respectiv bazate pe platforme on-line.

CVT Georgiki Anaptixi este o organizatie non-profit
fondata in 1995 care executa o serie de activitati in
domeniul agriculturii, finantelor si administratiei,
tehnicii de calcul, sanatatii si protectiei sociale,
culturii,
pedagogiei,
turismului
si
serviciilor.
tehnologiei si transportului si mediului.
Centrul
organizeaza si implementeaza programe de formare continua si
informala, formare interna in cadrul companiilor. educatie la distanta
si alte activitati conexe.

www.geoan.gr

Centrul Roman de Resurse pentru Promovarea
si Marketingul Produselor Ecologice Certificate
"EcoR Partner“, Romania

“EcoR Partener” a fost creata 2010 la initiativa comuna a mai multor
retaileri din Romania impreuna cu un grup de experti avand
cunostinte solide in domeniul marketingului produselor ecologice,
serviciilor de consultanta, auditul unitatilor
certificate,
educatiei
tehnice
si
formarii
profesionale in domeniul afacerilor ecologice.
Obiectivul principal al CRRPMPEC este sa creeze o
platforma
de
interactiune
intre
retailerii,
procesatorii si fermierii romani pentru atingerea
excelentei in domeniul comertului cu produse
ecologice din Romania.

www.ecor.ro

Universitatea Canakkale Onsekiz Mart
Turcia

Universitatea Canakkale Onsekiz Mart a fost creata
in 1992 si s-a dezvoltat rapid in ultimii ani, avand
acum peste 27,000 de studenti participand intr-o
varietate de programe in 2 scoli liceale, 9 facultati,
2 colegii politehnice si 11 colegii vocationale.
Universitatea a fost partener in mai multe proiecte in cadrul
Programelor de Formare Continua.

http://www.ecoQualifyIII.org

EcoQualify III
Implementarea
unui Sistem de
Asigurare a
Calitatii pentru
formarea
Comerciantilor de
Produse
Ecologice certificate

www.comu.edu.tr

Asociatia Producatorilor si Procesatorilor de
Produse Ecologice (ORGÜDER)
Turcia
OGRUDER este formata din antreprenori activi si
se dezvolta si devine mai dinamica permanent.
Scopurile principale: sa contribuie la dezvoltarea
agriculturii ecologice in Turcia, sa imbunatateasca
competitivitatea industriei de produse ecologice
certificate din Turcia pe pietele interna cat si externe, sa urmareasca
ultimele evolutii din domeniu si sa informeze membrii si consumatorii
despre dezvoltarea produselor ecologice prin adunarea intregului
sector de industrie a produselor ecologice certificate sub aceeasi
umbrela.

www.orguder.org.tr

www.equalita.de
More information:

Centrul de Cercetare si Formare Profesionala
GEORGIKI ANAPTIXI - Grecia

LEONARDO DA VINCI
Proiect de Transfer al
Inovatiei
2010-1-GR1-LEO05-03967

Calificarile in comertul cu amanantul de
alimente ecologice sunt importante pentru
dezvoltarea pietei alimentare ecologice

In Europa piata produselor ecologice certificate se extinde cu
aproximativ 10-15% anual. Exista atat piete nationale bine
dezvoltate cat si unele emergente.
In Grecia, agricultura ecologica isi are radacinile in miscarea
verde de la inceputul anilor ’80. Acum exista in jur de
24.000 de producatori, 1.600 de procesatori si o duzina de
importatori. Aproape 3.5 milioane de ha sunt cultivate in
sistem certificat. Piata ecologica greceasca s-a concentrat in
principal asupra uleiului de masline, maslinelor proaspete,
vinului, citricelor si cerealelor ca si asupra produselor de
origine animala (branza feta, carne de capra si de oaie,
lactate si oua). In 2009, piata produselor ecologice a crescut
cu 6% iar in anii trecuti cu pana la 25-30%. Grecia ofera
conditii propice pentru dezvoltarea productiei ecologice
certificate datorita climei excelente si infrastructurii
dezvoltate.
In Bulgaria, piata produselor ecologice este una emergenta.
Peste 90% din produsele ecologice sunt vandute mai ales
catre UE (uleiuri esentiale, plante aromatice, legume, fructe
de padure, miere). Comertul cu amanuntul este controlat de
catre marii comercianti care importa majoritatea produselor
din UE. In Sofia mai mut de 200 de magazine ofera produse
certificate ecologic. Piata produselor ecologice s-ar dezvolta
mai rapid daca s-ar gasi mai multe produse autohtone.
Super- si Hypermarketurile cauta din ce in ce mai multe
produse ecologice certificate.
In Romania, rezultatele proiectului Eco Qualify III au
potentialul de a avea un impact semnificativ asupra
dezvoltarii pietei ecologice interne. Aceste rezultate ar putea
sprijini intreaga miscare ecologica si in special sa
imbunatateasca marketingul produselor ecologice. In acest
moment nu exista o structura sau o oferta veritabila pentru
formarea si profesionalizarea actorilor-cheie din comertul cu
produse ecologice.
Turcia, cu o experienta vasta in practici agricole, conditii
climatice diverse si o biodiversitate bogata, poseda un
potential ridicat pentru agricultura ecologica. In calitate de
producator si exportator de diferite produse agricole, Turcia
a obtinut in jur de 210 produse diferite de pe 35.000 de
producatori cu 500.000 ha (aprox. 1 mil. to). Din 2004 in
2008 numarul producatorilor certificati a crescut cu 25% si
tinta Turciei este ca pana in 2013 in jur de 3% din suprafata
agricola sa fie certificata in sistem ecologic.
Pentru dezvoltarea continua a pietei interne de
alimente ecologice, calificarile managerilor si
angajatilor in comertul cu produse ecologice devin tot
mai importante. Introducera si implementarea SAC
EcoQualify in toate cele 4 tari ofera o oportunitate
unica in acest sens.

Sistemul de Asigurare a Calitatii ECO QUALIFY
(SAC) pentru formarea continua in comertul ed
produse ecologice certificate
Productia de alimente ecologice este reglementata strict in cadrul UE.
Cerintele de competente speciale trebuie dezvoltate nu doar pentru a
obtine productie economica in concordanta cu regulamentele dar
deasemenea noile cunostinte, deprinderi si competente sunt
necesare pentru cei care comercializeaza produsele ecologice.
Proiectul Leonardo-da-Vinci “Eco Qualify II – Diseminarea si
implementarea unui sistem de asigurare a calitatii pentru formarea
continua a comerciantilor cu amanuntul de produse ecologice in
Europa” a avut un succes foarte mare si anticipand aceasta evolutie,
a creat in 2007 un Sistem de Asigurare a Calitatii (SAC) pentru
formarea continua a celor ocupati in retailului cu produse ecologice,
asigurandu-se ca aceasta va avea loc la acelasi nivel ridicat in
diferitele state membre ale UE.

Actualul proiect Eco Qualify III va transfera acest succes catre alte 4
state – Bulgaria, Grecia, Romania si Turcia. Partenerii din proiectul
initial
(Institutul
Equalita
din
Germania
si
ORAm
Asociatia
Internationala a Retailerilor Ecologici cu sediul in Austria) isi vor
prezenta experienta si viziunea.

Grupurile tinta si beneficiarii sunt ofertantii de calificare si
formare pentru adulti, asociatiile profesionale, sectorul
privat, antreprenori si angajati ca si alti operatori din acest
sector. Institutiile de formare si de educatie profesionala din
tarile participante vor deprinde continutul si modul de
aplicare si implementare al SAC in formarea lor de zi cu zi si
practicile educationale.
Obiectivele principale ale proiectului ECO QUALIFY III sunt:
adaptarea si testarea Sistemului de Asigurare a Calitatii
la nivelul national din BG, GR, RO si TR
modificare si adaptarea SAC la nevoile si conditiile
nationale specifice
transferul si implementarea SAC in practica institutiilor
educationale (universitati, colegii, centre de formare
profesionala etc) pentru comerciantii si fermierii din
statele participante.
Principalele produse vor fi: Sistemul de Asigurare a
Calitatii pentru Educatie Continua in Comertul cu Produse
Alimentare Ecologice; Ghid de Licentiere; Manual de
Calitate, Sisteme national de asigurare a calitatii pentru
educatia continua in comertul cu produse ecologice in cele
patru state partenere (BULGARIA, GRECIA, ROMANIA si
TURCIA).
Impactul principal va fi asigurat de o versiune
standardizata la nevoile nationale pentru BG, GR, RO
si TR a unui Sistem European de Asigurare a Calitatii
comprehensiv pentru educatia continua in comertul cu
produse ecologice bazat pe standardul de calificare
ECO QUALIFY care va sprijini sistemul de educatie si
formare
profesionala,
agricultura
ecologica
si
productia alimentara, comertul cu amanuntul si piata
muncii.

Proiect de Transfer al Inovatiei
EcoQualify III a fost dezvoltat in cadrul Programului de
învatamânt vocational – Leonardo da Vinci – ca un proiect
de transfer al inovatiei in domeniul educatiei si formarii intrun sector particular – comertul cu amanuntul de produse
ecologice certificate. Transferul de inovatie va fi posibil prin
integrarea institutilor relevante pentru conceptul EcoQualify,
cu urmatorul profil:
Institutii reprezentand formarea profesionala si
educatia pentru a pregati transferul si
implementarea SAC EcoQualify catre sistemele de
formare locale si pentru a pune bazele unei
recunoasteri europene, cu coordinarea locala
necesara
Centre de formare pentru adulti pentru a dezvolta
parteneriate dedicate implementarii experimentale
a SAC EcoQualify si pentru a planifica continuitatea
si extinderea acestuia
Organizatii din domeniul productiei si marketingului
produselor ecologice cu scopul de identifica nevoile
sectorului si pentru a accentua motivatia
managerilor si angajatilor de a-si imbunatati
cunostintele, deprinderile si competenta in comertul
cu amanuntul de produse ecologice.
Donatorii de know-how care vor sprijini procesul de
transfer si vor contribui la proiectul de fata cu
experienta lor din dezvoltarea initiala a activitatilor
si vor fi implicati in procesul de transfer,
testare/monitorizare si feed-back.
Media si alte organizatii dinafara parteneriatului vor sprijini
si ele la promovarea proiectului si vor facilita procesul de
transfer.

Coordonator de Proiect

Cordonatorul proiectului si contractantul
este Universitatea din Thesalia, Grecia. A
fost fondata in 1984 prin ordonanta
prezidentiala 83/1984 modificata in 1985
prin ordonanta prezidentiala 302/1985.
Sediul Universitatii se gaseste la Volos
(Magnesia). Universitatea include azi
Scoala de Stiinte Agricole, Scoala de Stiinte Umaniste,
Scoala de Inginerie, Scoala de Stiinte Medicale si cele doua
departamente independente
de Educatie Fizica si Economie. Universitatea a realizat un
numar impresionant de proiecte (peste 500) in cadrul
diferitelor Programe Europene si alte cooperari la nivel
mondial, pe diferite teme.
http://www.uth.gr

