GOSPODARKA Transformacje systemów żywnościowych
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WYDARZENIE

Znaczenie organizacji producentów i programów
operacyjnych w rozwoju sektora owoców i warzyw

K

rajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów
Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” oraz Freshfel
European Fresh Produce Association zorganizowali
22 listopada br. konferencję nt. znaczenia organizacji producentów i programów operacyjnych w rozwoju sektora owoców
i warzyw. W spotkaniu wziął udział również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Ardanowski oraz delegaci europejskich organizacji współpracujących z Polską: Association
Nationale Pomme Poir (Francja), Assomela L’associazione dei
produttori di mele Italiani – Societa Cooperativa (Włochy).
Globalny łańcuch dostaw owoców i warzyw jest bardziej
niż kiedykolwiek wrażliwy na czynniki społeczne, polityczne
i środowiskowe. Rosnący wpływ zmian klimatu, rosyjskie embargo, Brexit, zmniejszenie spożycia owoców i warzyw przez
ludzi czy wymagania konsumenckie i rynkowe przyczyniają
się do powstających trudności dla sadowników.
W Polsce według danych ARiMR na dzień 31.10.2019 r.
funkcjonują 254 uznane organizacje producentów zrzeszające
5888 członków, 1 zrzeszenie organizacji producentów zrzeszające 4 uznane organizacje producentów oraz 26 organizacji
producentów, które realizują programy operacyjne.
Najwięcej grup działa w województwie mazowieckim
(82 OP) oraz wielkopolskim (38 OP). Polskie organizacje producenckie zajmują się planowaniem produkcji, poprawą lub
utrzymaniem jakości produktu oraz wzrostem obrotu. Dbają
również o działania marketingowe, szkoleniowe i wspierają
dostęp do usług doradczych. Przygotowują środki zapobiegania kryzysom i zarządzają w sytuacjach kryzysowych. Grupy
skupiają się także na ochronie środowiska.
Członkowie polskich grup producenckich przychylnie wyrazili się na temat możliwości współpracy Polski z innymi europejskimi organizacjami, które dążą do wzmocnienia relacji oraz
zbudowania zaufania wśród innych wiodących krajowych stowarzyszeń. Wymiana informacji na temat zmieniającej się struktury produkcji i dynamiki rynku sadowniczego ma prowadzić
do większej przejrzystości w zakresie wykorzystania dotacji Unii
Europejskiej. Stowarzyszenia zgodnie twierdzą, że warto stymulować rolę organizacji producentów i programów operacyjnych
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i, przede wszystkim, kontynuować współpracę. Chcą dzielić się
wiedzą, wymieniać najlepsze praktyki dotyczące ról grup producenckich i programów operacyjnych w zakresie produkcji, budować ukierunkowane strategie i określać priorytety działań.
Takie samo stanowisko określiło Europejskie Stowarzyszenie ds. Świeżych Owoców i Warzyw – Freshfel, reprezentujące
grupy producenckie z sektora warzyw i owoców w całej Unii Europejskiej. Członkami organizacji są osoby z całego łańcucha dostaw – poczynając od producentów, hurtowników, poprzez handlowców i logistyków, a kończąc na detalistach. Freshfel działa
również jako platforma dialogu i komunikacji między członkami.
Głównymi priorytetami Stowarzyszenia krajowego „Francuskie Jabłka i Gruszki” jest dostosowanie podaży do popytu,
inwentaryzacja sadów i zadbanie o jakość produkcji. Organizacja
skupia się również na prowadzeniu ekologicznych zbiorów i roli
rzecznika – reprezentowaniu spraw zbiorowych sadowników.
Włoska organizacja, Assomela, reprezentuje 75% krajowej
oraz 20% europejskiej produkcji jabłek. Ich misją jest promocja
produkcji i konsumpcji jabłek poprzez inicjatywy promocyjne. Stowarzyszenie zajmuje się również otwieraniem nowych
rynków i koordynacją aktywności członków w zastosowywaniu technicznych innowacji. Zbiera statystyki produkcji i konsumpcji oraz reprezentuje interesy producentów wśród krajowych i europejskich autorytetów.
Na poziomie UE obecnie trwają prace nad uregulowaniami związanymi z nową perspektywą finansową na lata
2021-2027. Planowane jest wsparcie kierowane za pomocą interwencji wybranych w tzw. planach strategicznych w poszczególnych państwach członkowskich oraz konkretne instrumenty wsparcia dla sektora owoców i warzyw przewidziane
w ramach tzw. interwencji sektorowych. W Polsce trwają prace nad wyborem planu strategicznego WPR, czyli interwencji
sektorowych na rynku warzyw i owoców. Potrzeby określane
są na podstawie analizy SWOT i zgłoszeń uczestników rynku.
Grupa robocza wchodząca w skład zespołu do spraw opracowania Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027 wniesie
istotny wkład do projektowanych rozwiązań.
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