Партньори по проекта
Асоциация на търговците на органични продукти
/ORA/, Австрия
Европейска асоциация за подкрепа на
акционерите и търговците на органични
продукти. Основна дейност в областта на
трансфер
на
ноу-хау,
професионална
квалификация и образование. Асоциацията
предлага подкрепа в изграждане на капацитет за нови
национални и международни пазари на органични продукти чрез
консултиране, обучение и лобиране. ORA също е вътрешния
орган на Международната федерация на движението за
органично земеделие, отговаряща за търговията с органични
продукти.
http://www.o-r-a.org

Висше училище „Земеделски колеж”
България
Висше училище „Земеделски колеж” е найголямото висше училище в България, обучаващо
професионалисти в бакалавърска степен в
сферата на агробизнеса и развитието на селските
райони. То осъществява обучение и образование в
следните
области:
животновъдство,
растениевъдство, земеделие, туризъм и други
специфични занимания, развивани в селските региони. Колежът
има опит в разработването на проекти по програмите ФАР,
Сократес Комениус, Леонардо да Винчи.
http://www.agricollege.com

Евроцентър „Земя и околна среда”, България

Център за професионално обучение
„GEORGIKI ANAPTIXI”, Гърция
ЦПО
„Georgiki
Anaptixi”
е
нестопанска
организация, основана през 1995 г. Центърът
осъществява широк кръг дейности в областите:
земеделие, финанси и администрация, компютри,
здравно и социално дело, култура, педагогика,
туризъм и услуги, технически и транспортни,
околна среда; организирайки и изпълнявайки програми за
непрекъснато
неформално
професионално
обучение,
вътрефирмено обучение, дистанционно образование и други
подобни дейности.
http://www.geoan.gr

Румънски ресурсен център за промотиране и
маркетинг на органични продукти „ЕкоРПартнър”
Румъния
„ЕкоРПартнър”
е
създаден
по
съвместна
инициатива на търговци с органични продукти от
Румъния и група експерти със солидни познания в
областта на маркетинга на органични продукти,
консултантските услуги, инспекцията и одита на
органични
единици,
техническото
образование
и
професионалното обучение в сферата на бизнеса с органични
продукти. Основната цел на центъра е създаване на платформа за
взаимодействие между румънските търговци, преработватели и
фермери за една по-успешна търговия с органични продукти в
Румъния.
http://www.ecor.ro

Университет „Onsekiz Mart” – Чанаккале
Турция

Евроцентър „Земя и околна среда” е малка по размер
неправителствена организация, базирана в Пловдив,
България. Той се състои от експерти и специалисти в
областта
на
органичното
фермерство,
агроекологията
и
опазването на околната среда. Експертите и доброволците на
центъра работят за осигуряване на подходящи и навременни
съвети за фермери, дребни производители, преподаватели,
студенти и учители, така че те да се възползват от финансовата
подкрепа на България и ЕС.

Университетът в основан през 1992 г. През
последните няколко години той се разрастна бързо
и сега има над 27000 студенти, участващи в
голямото
разнообразие
от
програми
на
2 института,
9
факултета,
6
колежа
и
11 професионални колежа. Университетът в Чанаккале участва в
няколко проекта по програма „Обучение през целия живот”.

www.eurocentre.hostoi.com

Асоциация на индустриалците и производителите
на органични продукти (ORGÜDER)
Турция

Институт „Equalita”, Германия
Институт
„Equalita”
е
нестопанска
организация за квалификации и изграждане
на мрежи в Европа. От 1992 г. тя е
осъществила множество проекти, обучения и консултации за
екологични и социални институции и бизнеса. Единият акцент е
образование за търговия с органични продукти и фермерство,
другите са: темите Север-Юг и глобалното обучение. От няколко
години инситутът се занимава и с електронно обучение и уеббазирани дейности.
http://www.equalita.de
http://www.ecoQualifyIII.org

Прилагане на
Система за
осигуряване на
качеството на
обучение в
областта на
търговията с
органични
продукти

http://www.comu.edu.tr

Членовете на ORGUDER са активни предприемачи.
Асоциацията расте, става все по-силна и по-активна
структура с всеки изминал ден. Основни цели: да
допринася за развитието на органичното земеделие
в Турция, да се подобри конкурентноспособността
на турската индустрия на органични продукти и на вътрешния, и
на международните пазари, да следи най-новите открития в
сферата и да информира членове и потребители за развитието на
сектора на органични продукти, събирайки всички от тази
индустрия под един покрив.
http://www.orguder.org.tr

За информация:

EcoQualify III

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Проект
„Трансфер на иновации”
2010-1-GR1-LEO05-03967

Квалификациите в областта на търговията с
органични продукти са важни за разширяването на
пазара на органични продукти
Пазарът на органични продукти в Европа се разширява с около
10-15 % годишно. Има както добре развити, така и
новопоявяващи се национални пазари.
В Гърция органичното земеделие се корени в екологичното
движение в началото на 80-те години на 20 век. В момента има
около 24 000 производители, около 1 600 преработватели и около
десетина вносители. Близо 3,5 милиона хектара земя се
култивира органично. Пазарът на органични продукти в Гърция е
фокусиран върху зехтин, маслини, вино, цитруси и зърно, както и
животински органични продукти (фета сирене и месо от овце и
кози, млечни продукти, яйца). През 2009 пазарът на биопродукти
се увеличава с 6%, докато предишните години ръстът достига
25-30%. Гърция предлага идеални условия за по-нататъшното
развитие
на
органичното
фермерство
благодарение
на
превъзходния си климат и добра инфраструктура.
В България вътрешният пазар на органични продукти все още се
развива. Повече от 90% от сертифицираната органична
продукция
в
България
се
експортира
основно
за
западноевропейските
страни
(етерични
масла
и
билки,
зеленчуци, ягодоплодни, мед). Търговията се прави най-вече от
дистрибутори, търгуващи основно с продукция, внесена от ЕС. В
София има повече от 200 склада, които продават органични
продукти. Пазарът на органични продукти би се разширил побързо, ако има повече български продукти. Търсенето на
органични продукти от супер- и хипермаркетите се увеличава.
В Румъния резултатите от Проекта „Eco Qualify III” имат
потенциал за значително въздействие върху развитието на
националния пазар на органични продукти. Те биха подпомогнали
целия органичен сектор и по-специално биха усъвършенствали
маркетинга. По настоящем няма структура или предлагане на
истинско
обучение
и
професионализация
на
ключовите
действащи лица в търговията с органични продукти.
Турция със своя огромен опит във фермерските практики,
различните климатични условия и богато биоразнообразие
притежава голям потенциал за органично земеделие.
Като главен производител и износител на различни земеделски
продукти, през 2009 година в Турция са произведени около
210 органични продукти от 35 000 производителя на 500 000
хектара (около 1 милион тона органична продукция). От 2004 до
2008 година броят на органичните фермери се увеличава с 25 %.
Целта на Турция е до 2013 година 3 % от общата земеделска
площ да бъде органична.
За по-нататъшното разрастване на вътрешния пазар на
органични храни, квалификациите на мениджъри и наети в
областта на търговията с органични продукти стават все
по-важни.
Въвеждането и прилагането на Системата за осигуряване
на качеството (QAS) във всяка една от четирите страни
предлага една уникална възможност в тази област.

СИСТЕМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
/ QUALITY ASSURANCE SYSTEM (QAS) /
на допълнителното образование в областта на
търговията с органични продукти
Производството на органични храни строго се регулира в
Европейския съюз. Необходимо е да се разработят изисквания за
особените компетенции не само относно добиването на стопанска
продукция
чрез
осигуряване
на
съответствие
със
законодателството, а също и изисквания относно знанията,
уменията и компетенциите на такива действащи лица като
търговците на органични храни.
Много успешният проект по Леонардо да Винчи „EcoQualify II –
Разпространение и въвеждане на система за осигуряване на
качеството в допълнителното обучение в областта на търговията с
органични продукти в Европа” очакваше това развитие през 2007
и създаде изчерпателна Система за осигуряване на качеството
QUALITY ASSURANCE SYSTEM (QAS) в сферата. Това гарантира, че
мерките за допълнително образование в различните страни на
Европейския съюз ще бъдат осъществявани на едно и също
високо ниво на качество.
Настоящият проект „EcoQualify III” ще трансферира този успешен
проект в четири държави: България, Гърция, Румъния и Турция.
Партньори от първоначалния проект (Институт „Equalita”,
Германия и Асоциацията на търговците на органични продукти,
Австрия) ще представят своя опит и гледни точки.
Целеви групи и ползватели са доставчици на квалификации и
обучение за възрастни, професионални сдружения, бизнеса,
предприемачи и наети в сектора, както и други действащи лица в
органичния сектор. Обучителните институции и ключовите
фигури в професионалното образование в участващите страни се
запознават със Системата за осугуряване на качеството и се
научават да я прилагат в техните ежедневни обучителни и
образователни практики.
Главните цели на EcoQualify III са:
- адаптиране и тестване на QAS на национално ниво в България,
Гърция, Румъния и Турция;
- модифициране и приспособяване на QAS според националните
нужди и условия;
- трансфер и въвеждане на QAS на практика в образователните
институции (университети, колежи, центрове за професионално
обучение и т.н.) и търговци/ фермери в приемащите страни.
Основните продукти ще са: Система за осигиряване на качеството
на допълнителното обучение в областта на търговията с
органични храни; указания за лицензиране; наръчник по
качество, национални системи за осигуряване на качеството на
допълнителното обучение в областта на търговията с природни
храни в четирите страни-партньори (България, Гърция, Румъния и
Турция).
Най-важният ефект ще бъде една национализирана версия
за България, Гърция, Румъния и Турция на всеобхватна
Европейска система за осигуряване на качеството на
допълнителното обучение в областта на търговията с
органични
храни,
основана
на
стандартите
за
квалификация ECO QUALIFY, която ще подпомага Система
за професионално образование и обучение (VET system),
органичното фермерство и производство на храни,
търговията и трудовия пазар.

Проектът „Трансфер на иновации”
„EcoQualify III” бе разработен в рамките на Програма „Обучение
през целия живот” - Леонардо да Винчи - като проект за
трансфер на иновации. Той ще трансферира иновации в областта
на образованието и обучението в сферата на търговията с
органична продукция. Трансферът на иновации ще бъде
възможен чрез интегрирането на институции, свързани с
концепцията EcoQualify и следните профили:
- Институции, осъществяващи професионално образование и
обучение, за да се подготви трансферът и да се въведе QAS
EcoQualify в местните обучителни системи, да се поставят
основите на Европейско признаване с необходимата местна
координация.
- Центрове за обучение на възрастни, за да се реализират
партньорства, посветени на експерименталното въвеждане на
QAS EcoQualify и да се планира нейното продължение и
разширяване на обхвата.
- Организации в сферата на органичното производство и
маркетинг, за да се идентифицират нуждите на сектора и да се
повиши мотивацията на мениджъри и наети да усъвършенстват
познанията, уменията и компетенциите си в областта на
търговията с органични продукти.
- Донорите на ноу-хау, които ще подкрепят процеса на трансфер
и ще допринесат за настоящия проект с техния опит в процеса на
дейностите по първоначалното развитие, и ще бъдат включени в
процеса на трансфер, тестване/ мониторинг и обратна връзка.
- Медии и други организации извън партньорството също ще
допринасят за промотиране на проекта и ще улесняват процеса
на транфер.
В географска перспектива структурата на този проект за
трансфер на иновации включва четирите избрани страни:
България, Гърция, Румъния и Турция.

Координатор на проекта
Координатор на проекта и контрактор е
Университетът в Тесалия, Гърция.
Той е основан през 1984 с Президентски
указ 83/1984, изменен през 1985 с
Президентски указ 302/1985. Седалището
на Университета е гр. Волос (Магнезия).
По настоящем Университетът „Тесалия”
включва Училището за земеделски науки, Училището за
хуманитарни науки, Училището по инженерство, Училището за
здравни науки и два независими департамента по физическо
възпитание и икономика. До сега той има забележителен брой
проекти (повече от 500), предприети от университета по
различни европейски програми, и няколко други сътрудничества
в световен мащаб по различни теми.
http://www.uth.gr

