Ogólnopolski system wsparcia sektora produkcji sadowniczej i ogrodniczej
Wykorzystanie istniejącego potencjału organizacyjnego oraz zasobów
wytworzonych w ramach projektów SPO – RZL i Norweskiego Instrumentu Finansowego
do podniesienia rentowności produkcji ogrodniczej i sadowniczej
oraz wsparcia aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Z dostępnych danych wynika, że z powodu złego pakowania tracimy średnio 17% masy
towarowej warzyw i owoców. Średnio - to znaczy w owocach miękkich i szybko psujących
się nawet do 70% - co w praktyce oznacza, że w najdroższym segmencie rynku owoców
deserowych w ogóle nie jesteśmy uczestnikiem rynku europejskiego (eksportujemy jedynie
mrożonki).
Łączne koszty wynikające ze strat masy towarowej i kosztów utylizacji, w tym utylizacji
wycofanych z obrotu opakowań, szacuje się na 1 do 3 mld. złotych rocznie.
Wykorzystanie dostępnej wiedzy i znanych rozwiązań organizacyjnych (struktura
sieć/klaster) umożliwia podniesienie rentowności produkcji ogrodniczej i sadowniczej – w
pierwszej kolejności dzięki obniżeniom strat, podniesienie konkurencyjności oferty na rynku
krajowym i zagranicznym oraz dostęp do droższych segmentów rynku.
Dodatkowo wykorzystanie nowoczesnego opakowania jako nośnika informacji o
plantacji/gminie/regionie pochodzenia warzyw i owoców
w połączeniu z
zastosowaniem kodowego systemu znakowania opakowań zbiorczych i jednostkowych
(zgodnie z zasadami traceability) umożliwia wprowadzenie naszych produktów na rynek
zdrowej żywności.
Wartością dodaną tak zorganizowanego systemu pakowania i dystrybucji jest promocja
gminy/regionu i możliwość rozwoju współpracy międzyregionalnej.
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ oraz Centralny Ośrodek
Badawczo Rozwojowy Opakowań COBRO podjęły wspólnie działania w celu
zorganizowania ogólnopolskiej sieci/klastra wsparcia dla producentów warzyw i owoców.
W projekcie realizowanym przez COBRO finansowanym ze środków Norweskiego
Instrumentu Finansowego opracowano System Wspomagania Doboru Opakowań –
internetową platformę, na której dostępne są informacje o wymaganiach docelowych rynków
eksportowych warzyw i owoców, zasadach pakowania, transportu i składowania. Platforma
umożliwia również nawiązywanie kontaktów pomiędzy uczestnikami rynku.
W projekcie Centra Kształcenia na Odległość na Wsi powstał ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego pakiet szkoleniowy adresowany głównie do rolników, hodowców
i plantatorów oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
Na obszarach wiejskich działa sieć Centrów Kształcenia na Odległość - ośrodków
posiadających zdolność do prowadzenia różnorodnej działalności szkoleniowej i edukacyjnej
w oparciu o posiadany sprzęt komputerowy, oprogramowanie i dostęp do Internetu.

Łącząc efekty pracy COBRO i możliwości organizacyjne Instytutu ORGMASZ, w tym
podjętą na wniosek grupy przedsiębiorców inicjatywę klastrową, rozpoczęto w październiku
2010r. wspólne działania obejmujące:











przeszkolenie pracowników/współpracowników Centrów Kształcenia – przyszłych
Instruktorów – z zasad obsługi platformy SWDO (System Wspierania Doboru
Opakowań).
przeszkolenie ogrodników, sadowników, pracowników jednostek samorządu
terytorialnego, pracowników firm z branży LTS (Logistyka, Transport, Spedycja) –
docelowych Beneficjentów platformy koszt przeszkolenia 1500 Beneficjentów, w
tym wynagrodzenia Instruktorów, zostanie pokryty z budżetu projektu finansowanego
z Norweskiego Instrumentu Finansowego;
utworzenie Centrum Transferu Technologii na bazie zasobów ORGMASZ,
COBRO oraz Instytutu Papiernictwa Politechniki Łódzkiej (CTT zapewnia dostęp do
kompleksowej technologii obejmującej rozwiązania organizacyjne systemu pakowania
i dystrybucji, dobór opakowań, konstrukcję i badania opakowań, opracowanie i
badanie materiału na opakowania) – CTT prowadzi prace badawcze i rozwojowe na
rzecz pozostałych uczestników klastra ;
organizację Ośrodka Implementacji Technologii – grupy przedsiębiorstw z branży
producentów materiałów na opakowania oraz opakowań – w przedsiębiorstwach tych
wdrażane będą pilotażowe rozwiązania opracowane w CTT, a po pozytywnej
praktycznej weryfikacji - wprowadzane na rynek;
organizację sieci lokalnych ośrodków doradczo – szkoleniowych tzw. Centrów
Doradztwa Gospodarczego; CDG będą funkcjonować w oparciu o zasoby Centrów
Kształcenia na odległość, przeszkoleni Instruktorzy będą docelowo pełnić funkcje tzw.
brokerów sieciowych – oferując szeroko rozumiana pomoc doradczą ogrodnikom i
sadownikom – w oparciu o zaplecze eksperckie CTT, w tym pomoc w wykorzystaniu
zasobów platformy SWDO; za kluczowe uznaje się przyszłe praktyczne aspekty
wsparcia udzielanego producentom – przede wszystkim w zakresie doboru opakowań;
organizacji sieci regionalnych koordynatorów sieci, odpowiedzialnych za koordynacje
działań na szczeblu powiaty i województwa, w tym pomoc organizacyjną w obszarze
LTS; koordynatorzy będą także odpowiadać za monitoring działania sieci.

