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Vorstellung des Projektes /   Przedstawienie projektu

Ökologisch Handeln - Działać ekologicznie



Ziel-3-Projekt: Ökologisch Handeln / Działać ekologicznie

Maßnahmen zur Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beim Ausbau der 
regionalen Verarbeitung und Vermarktung von ökologischen Produkten

Działania mające na celu intensyfikację współpracy transgranicznej w zakresie budowy przetwórstwa
regionalnego i sprzedaży produktów ekologicznych w regionie

Partner: 

01.01.2011 - 30.09.2013

Ziel und Inhalt:
- Beitrag zur verstärkten grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Bereich der 
Verarbeitung und Vermarktung von Produkten aus Ökologischem Landbau
Cel i treść:
-Wkład we wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie przetwórstwa i
sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego

Unterstützt durch: 



Ökologisch Handeln Sachsen-Niederschlesien 2011-2013
Projektgebiet

Działać ekologicznie
Saksonia-Dolny Śląsk

2011-2013
Obszar projektu



Zielgruppen

- Landwirtschaftsbetriebe

- Bio-Verarbeiter

- Bio Marktakteure

- Berufsschullehrer, Ausbilder, 
Berater

- Veterinäre

-Gospodarstwa rolne
-Przetwórcy ekologiczni
-Osoby związane z rynkiem
produktów ekologicznych
-Nauczyciele szkół
zawodowych, instruktorzy,
doradcy
-Weterynarze
-W Saksonii i na Dolnym
Śląsku

Grupy
docelowe



Veranstaltungsplan  Plan przedsięwzięć
2013

Seminar: Ökolandbau für Lehrkräfte 
Seminarium: Rolnictwo ekologiczne dla nauczycieli-specjalistów

Workshop: Betriebswirtschaft/ Direktvermarktung 
Warsztat: Ekonomika gospodarstw/sprzedaż bezpośrednia

+ Arbeitstreffen Spotkanie robocze
Thema: EU-Hygieneverordnung für kleine Verarbeitungsbetriebe
Temat: rozporządzenia UE w sprawie higieny dla małych zakładów przetwórczych

Internetplattform zur Direktvermarktung und gegenseitigen Beratung: präsentieren Sie Ihren 
Betrieb und nutzen Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch!

Dwujęzyczna platforma internetowa i kontaktowa: 
Zaprezentujcie Państwo swoją działalność i skorzystajcie z okazji do wymiany doświadczeń!

Ständig: Beratungsangebote – Stałe: Oferty doradcze
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Prasa



Machen Sie mit!

Współdziałajcie z nami!

Machen Sie mit!

Współdziałajcie z nami!



Machen Sie mit!

Współdziałajcie z nami!



� Bilinguale Bio-Einkaufsstellen- und gegenseitige 
Beratungsplattform: präsentieren Sie Ihre 
Produkte und nutzen Sie die Gelegenheit zum 
fachlichen Austausch!

� Dwujęzyczne punkty handlu produktami
ekologicznymi i platforma doradcza. 
Zaprezentujcie Państwo swoje produkty i 
skorzystajcie z okazji do wymiany doświadczeń!

EkoHandel-Netzwerke
Sieci EkoHandel















� Seminare Tiergesundheit: motivieren Sie Ihre Berater und 
Tierärzte!

� Seminaria nt. zdrowia zwierząt: zmotywujcie Państwo Waszych
doradców i weterynarzy!

� Arbeitstreffen und Beratung: vernetzen Sie sich mit unserer Hilfe 
und arbeiten Sie Ihre Ideen gemeinsam aus!

� Spotkania robocze y doradcze: przy naszej pomocy połączcie się i 
wspólnie opracowujcie pomysły!

� Bilinguale Internet-und Kontaktplattform: präsentieren Sie Ihren 
Betrieb und nutzen Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch!

� Dwujęzyczna platforma internetowa i kontaktowa: Zaprezentujcie
Państwo swoją działalność i skorzystajcie z okazji do wymiany
doświadczeń
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