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Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

My všichni se ohlížíme za rokem plným událostí: v ekologickém zemědělství se vyšplhaly na začátku roku 
2008 ceny do nerealistických a nezdravých výší. Mimo jiné se hovořilo o dlouho přetrvávajícím nedostatku 
surovin. V polovině roku došlo na trhu k obratu a ceny a možnosti odbytu se opět během několika málo 
měsíců ochladily. Mnozí se nyní ptají, jaký vliv budou mít finanční a hospodářská krize na spotřebu a na trh s 
bioprodukty. Faktem je, že odbyt ekoproduktů v Evropě za rok 2008 rostl zřetelně pomaleji. Je ale třeba 
vycházet z toho, že si bioodbyt střednědobě zachová svůj růst a ekologické zemědělství bude nadále 
pokračovat ve své celosvětové expanzi. Neboť ekoodbyt je ve stabilním megatrendu stoupajícího 
zdravotního a ekologického povědomí a více a více zemědělců, vědců a politiků rozpoznává vysoký význam 
ekologického zemědělství pro trvalé využití zdrojů a zodpovědnou a pro budoucnost způsobilou formu 
potravinového konzumu. 

Rok 2009 s sebou nyní přinese několik změn v ekologickém zemědělství, protože od 1. ledna nabude 
platnosti nové ekologické nařízení Evropského společenství ((EG) Nr. 889/2008). Několik upozornění na toto 
obdržíte v tomto vydání Informačního dopisu. Rovněž zde naleznete ohlášení dalšího a tím již čtvrtého 
Organic marketing fóra ve Varšavě. Tam se 25. a 26. května setkají všichni významní evropští 
biozpracovatelé a specializovaní obchodníci přírodní stravou. Pokud se přihlásíte do konce ledna 2009, 
obdržíte jako účastníci rabat za včasnou rezervaci! 

Protože se rok blíží ke konci, chceme my z EkoConnectu využít tohoto vydání Informačního dopisu k tomu, 
abychom poděkovali svým partnerům, kteří nás i v tomto roce podporovali a kteří nám nadále tak pomáhali 
hnát kupředu rozšiřování a rozvoj ekologického zemědělství. Srdečný dík patří také Vám, čtenářům 
Informačního dopisu, že jste nám také v tomto roce zůstali věrni nebo že jsme Vás mohli v tomto roce přivítat 
mezi novými čtenáři. Last but not least (pozn. překl. - v neposlední řadě) chceme vyslovit velký dík také 
všem překladatelům, teprve jejichž čestná podpora umožňuje, že každé vydání Informačního dopisu lze číst 
v deseti různých jazycích! 

Nakonec přejeme Vám všem a Vašim rodinám veselé a pokojné Vánoce a všechno nejlepší do 
nadcházejícího roku 2009! 

Přejeme Vám příjemnou zábavu při čtení! 

Váše redakce. 

 

Irena Fašalek & Anja Nowack & Bernhard Jansen 

mailto:info@ekoconnect.org
http://www.ekoconnect.org
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1. +++ Polsko je na dobré cestě dosáhnout svých cílů pro ekologické zemědělství pro rok 2013 +++ 

Ekologické zemědělství hraje v Polsku důležitou politickou úlohu. Polský program pro rozvoj venkova 
předpokládá, že rozvoj ekologického odvětví zemědělství poskytne zemědělcům alternativní zdroje příjmů a 
vytvoří nová pracovní místa a to znamená, že se zaslouží o rozvoj venkova a o ochranu životního prostředí. 
Přechod na ekologickí zemědělství je v Polsku podpořováno atraktivními finančními dotacemi a proto je 
praděpodobné, že Polsko dosáhne svých avizovaných cílů pro rok 2013, 25.000 ekologických farem a 
500.000 ha ekologicky obdělávaných zemědělských ploch. 

V roku 2007 obhospodařovalo 11.887 ekologických farem zemědělskou plochu v rozsahu 285.878 ha, 
odpovídá to podílu 1,8 % na celkové zemědělsky obhospodařované poše Polska. Vyhodnocení údajů tohoto 
kalendářního roku ukazují, že v roku 2008 se obhospodařovalo už cca 310.000 ha ekologicky. Více než 
polovina ekologických farem (7.385 Betriebe) je momentálně ve fáze přechodu na ekologická hospodářství. 
Proto se výrazný nárust domácích ekologických produktú očekává nejdříve v příštím roce. 

Louky a pastviny mají s 51 % mírnou převahu. 44 % této ploch je registrováno jako orná půda. Pěstují se 
zde převážně pšenice, žito, ječmen, oves a brambory. Také produkce ovoce (především bobulovité ovoce a 
jablkal) má určitou důležitost a v roku 2006 zabírala plochu o 20.000 ha. Protože se tři čtvrtiny této plochy 
změnilo na na ekologicky obdělávanou plochu až v roce 2006 a později, ekologické produkty příjdou na trh s 
prodlením. Živočišné ekologické produkty, kromě mléka a vajěc, mají pouze malý význam. Produkce 
ekologického hovězího a vepřového masa tvoří pouze 0,5 % celkové produkce ekologických potravin. 

Analýzy trhu posledních let ukázaly, že zájem o ekologicky nezávadné potraviny u spotřebitelů roste. Ovšem 
chybí informace o ekologických produktech a také celoplošná ponuka. Zájem o o ekologické potraviny roste 
take na straně zpracovatelů a obchodníků: Statistiky polského kontrolního úřadu IJHARS pro rok 2007 
zaznamenaly 207 zpracovatelů a obchodníků ekologických produktů, v roce 2006 ich bylo pouze 163. 
Zpracovatelé a obchodníci se doposud koncentrují na aglomerace Varšava, Krakov, Poznaň a Białystok. 
Malé síte obchodů s biopotravinama jako kupříkladu Skarby smaku a Bliżej Natury provozují 250 na celém 
území Polska. Kromě biosortimentu je v nabídce asi 20-40 % konvenčních produktů. Bioprodukty naleznete 
kromě ve spezializovaných obchodech také v supermarketech jako WSS Społem a Piotr i Paweł. 

Náhlý rozmach přechodu polského zemědelství na ekologické má své kořeny především ve vstupu POlska 
do EU a z toho vyplývající masivní nárust dotací. Podpora přechodu na ekologické zemědělství v aktuálním 
dotačním období (2007-2012) se pohybuje v rozmezí 67 EUR /ha pro louky a pastviny a 395 EUR /ha pro 
trvalé kultury a bubuloviny. Za užitkové rostliny se platí 202 EUR/ha, za zeleninu 333 EUR/ha, za jiné kultury 
167 EUR/ha a za kořeniny 269 EUR/ha. V období přechodu je podpora o 27 % (Grünland) vyšší než 
podpora už ekologicky obdělávaných ploch. Tabulka ukazuje rozvoj polského ekologického hospodářství v 
období 2004-2007 na základě údajů o ekologických farmách, zpracovatelích a ekologicky obdělávaných 
ploch.  
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Klíčové údaje o ekologickém zemědělství v Polsku 
 2004 2005 2006 2007 
Ekologické farmy 3.760 7.182 (+91%) 9.194 (+21%) 11.887 (+29%) 
Ekologičtí 
zpracovatelé  55 90 (+64%) 163 (+81%) 207 (+23%) 

Ekologicky 
obdělávané 
zemědělské plochy 
(ha) 

82.730 167.740 (+101%) 228.009 (+37%) 285.878 (+25%) 

 Procenta v závorkách vyjádřují nárůst v porovnání s předešlým rokem.  
Zdroj: GIJHARS 

Autoři: Anja Nowack a Bernhard Jansen 

Překlad: Petra Belková-Kiesau 

 

* * * * * 

 

2. +++ Rumunsko: Rozloha ekologicky obdělávané zemědělské plochy se v roce 2007 rozrostla o 
33 % +++ 

Rozloha ekologicky obdělávané zemědělské plochy v Rumunsku se v roce 2007 výrazně rozrostla. Podle 
údajů ministerstva zemědělství v Rumunsku (MAPAM) byla v roce 2007 zaregistrovaná ekologicky 
obdělávaná zemědělská plocha o velikosti 190.129 ha, což odpovídá nárůstu o 33 % v porovnání s 
předešlým rokem (143.194 ha). 31 % této plochy ale zahrňuje plochu pro zběr nekultivovaných plodů, která 
se pouze v roce 2007 rozrostla o 44 . Plocha zemědělsky obdělávané plochy se rozrostla o 27 % což činí 
117.273 ha, a tím činí 2,2 % celkové zemědělsky obdělávané půdy v Rumunsku. V roku 2007 zde existovalo 
asi 4000 ekologických farem.  

Produkce biologických rostlin sestává především z pěstování pícnin a obilnin. V roce 2007 se plocha, na 
které se pěstujě ekologické obilí zvětšila na 32.222 ha a tedy se její plocha téměř zdvojnásobila. Sklizeň ale 
obnášela byla pouze 65.127 t což znmená, že znamená nárůst o 34 % ve srovnání s předešlým rokem. 
Důvodem strát na sklizni byly především v roce 2006 zaznamenané povodně a  Gründe für die Erntverluste 
waren vor allem die im Jahr 2006 verzeichneten Überschwemmungen und období sucha. Ovoce a zelenina 
se pěstovaly pouze v menším rozsahu. Poté co se plocha, na které se pěstovala zelenina v roce 2006 
zvětšila, v roce 2007 zase její velikost klesla na úroveň v roku 2005. V roku 2007 se vyprodukovalo 3.410 t 
biozeleniny na 310 ha. 

Hlavní význam v ekologické produkci ovoce mají peckovice, které se prodávají jako stolní nebo sušené 
ovoce, a bobuloviny, které se pevážně prodávají v mražené formě. Plocha, na které se produkuje ovoce se v 
roce 2006 zdvojnásobila a v roce 2007 obnášela 650 ha. Vyprodukované množství se ve srovnání s 
předešlým rokem ztrojnásobilo a v roce 2007 obnášelo 1.255 t  

Dalšími důležitými bioprodukty jsoz med, slunečnicový olej a mléko. V produkci masa ještě nebyla 
zaznamenána žádná podstatná stoupající tendence, čehož důvodem jsou restriktivní kontrolní předpisy EU a 
nízká poptávka na domácím trhu. Počet dojnic dokonce klesl o 37 % z 9.900 na 6.265, a proto klesla i 
produkce mléčných bioproduktú o 31 %. Množství biologicky produkovaného mléka obnášelo v roku 2006 
12,2 Mio kg, v roku 2007 se toto množství znížilo na 8,5 Mio. kg. Také počet ovec a koz klesl z 86.180 na 
78.076. Naproti tomu se počet biologicky držených slepic zvýšil o 10 %, což je 4.720 zvířat, s celkovým 
množstvím 1,3 Mio. vyprodukovaných vajec. 

Rumunsko je především známé zběrem nekultivovaných rostlin. Pro tento účel certifikovaná plocha s 
rozlohou 58.728 ha je na druhém místě za Finskem největší v Evropě. Sbírají se především maliny, brusinky, 
borůvky a trnky, ale také šípky a huby. Certifikované množství sklizně obnášelo v roku 2007 35.236 t.  

Podle správy GAIN je více než 90 % bioproduktů určeno na export, v první řadě do Německa, Řecka, Itálie, 
Velké Británie a USA. Téměř 70 % produkce se exportuje jako surovina, a to především nekultivvané ovoce, 
surový rostlinný olej, obilí, olejnatá semena a rostlinné prvotní látky pro potravinářskou výrobu. Ministérium 
zemědělství uvádí pro rok 2007 množství exportovaných bioproduktů ve výši asi 100.000 t. Jejich hodnota 
se uvádí ve výši 70 Mio. €, tato suma odpovídá nárůstu o 40 % ve srovnání s rokem 2006.  

Překlad: Petra Belková-Kiesau 
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3. +++ Nové nařízení Evropské unie k ekologickému zemědělství vstoupí 1. ledna 2009 v platnost +++ 

Nařízení Komise (EG - Evropské společenství; pozn. překl.) č. 889/2008 s prováděcími předpisy (EG) č. 
834/2007 Rady o ekologické/biologické produkci a označování ekologických/biologických výrobků vzhledem 
k ekologické/biologické produkci, označování a kontrole vstoupí v platnost 1. ledna 2009. Nové nařízení 
obsahuje detailní stanovy k produkci bioproduktů a jejich balení, transportu, skladování a nárokům na 
kontrolu. Tímto způsobem má být postaráno o větší přehlednost na straně výrobců a spotřebitelů. Mimo jiné 
stanovuje nové nařízení obligátní používání biologického loga EU. Avšak balení bez loga mohou být 
používána až do 1. ledna 2012. Produkty smí být opatřeny biologickým logem, když v nich použité 
zemědělské přísady pocházejí z 95 % z biologického zemědělství. Nová legislativa poskytuje také přesné 
údaje k biologické akvakultuře a produkci vína z biologicky pěstovaných hroznů. Nové nařízení Komise (EG) 
č. 889/2008 bylo zveřejněno ve Věstníku (L 250; 51. ročník; 18. září 2008) Evropské unie a lze je nalézt na 
následující internetové stránce: 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A250%3ASOM%3ADE%3AHTML 

Překlad: David Polčák 

 

* * * * * 

 

4. +++ Bio Summit 2009 - Jak se lze udržet na rostoucím biotrhu a jaké potenciály pro biopotraviny 
ukrývá gastronomická branže? +++ 

Každoroční konference Bio Summit 2009 se koná příští rok potřetí, a sice 25. března v Praze. V obou 
prvních letech nabízela konference především prostor k diskusi o šancích biopotravin na biotrhu a jeho 
budoucím rozvoji. Pro nadcházející rok se pořadatelé Bio Summitu Blue Events a Green Marketing rozhodli 
nabízet v programu konference nejen informace a zkušenosti zpracovatelů, informace o uplatnění na trhu a 
obchodnících, nýbrž i posvítit si na šance, které se nabízejí biopotravinám v gastronomii. 

Během posledních tří let razantně stoupla poptávka po biopotravinách v České republice. Obchodníci tento 
trend vítají a nabízejí svým zákazníkům vysoce kvalitní bioprodukty, nejraději od místních výrobců. Na Bio 
Summitu bude proto také panelová diskuse s předními českými biozpracovateli a obchodníky přírodní 
stravou. "Chceme společně hledat možnosti, jak zákazníkovi nejlépe zprostředkovat výhody biopotravin, 
právě v době, ve které stoupají ceny potravin a zákazníci se poohlížejí po cenově dostupnějších 
produktech", tolik motto pořadatelů. Na konci konference jsou proto účastníci pozváni, aby se na 
slavnostním biovečeru sami přesvědčili o chuti nejlepších bioproduktů. 

Více informací ke konferenci a k přihlášení naleznete na internetu na: www.biosummit.cz ; Kancelář Bio 
Summitu můžete kontaktovat také e-mailem: info@BlueEvents.eu. 

 
Překlad: David Polčák 

 

* * * * * 

 

5. +++ Pomožte Evropské komisi zlepšit kvalitu zemědělské produkce! +++ 

V říjnu odstartovala Evropská komise iniciativu na zlepšení kvality zemědělských produktů. Zveřejněním 
Zelené knihy vyzvala Komise občany a organizace EU, aby se svými návrhy zapojili do debaty o budoucí 
podobě následujících oblastí: zeměpisná značení, různé systémy certifikace jakosti potravin, obchodní 
standardy zemědělských produktů. Podle Komise se evropští zemědělci musejí vyrovnat se dvěma výzvami: 
pokrytí poptávky, tj. poskytnout správné produkty v přiměřeném množství a kvalitě za atraktivní ceny, a 
mezinárodní konkurence. Na internetových stránkách Evropské komise se dále dočteme, že „Komise 
považuje kvalitu za jednu se silných stránek EU, která ji umožňuje získat konkurenční výhody na světovém 
trhu a splnit požadavky spotřebitelů.“ Sázka na kvalitu je tedy pro zemědělce jedinečnou šancí.  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A250%3ASOM%3ADE%3AHTML
http://www.biosummit.cz
mailto:info@BlueEvents.eu
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Co se týče spotřebitelské poptávky po ekologicky vyrobených potravinách, uvádí Komise v jedné z kapitol 
Zelené knihy, že v posledních letech poptávka po nich neustále stoupala a že poptávka částečně 
překračovala nabídku. EU je tedy konfrontována s úkolem, vytvořit funkční vnitřní trh ekologicky 
vyprodukovaných potravin, aniž by byla zpochybněna nebo ponížena pověst a důvěryhodnost ekologických 
certifikátů.  

Zemědělci, výrobci potravin, nevládní organizace, zpracovatelé, malo- i velkoobchodníci, spotřebitelé i 
veřejné subjekty byli vyzváni, aby podali své příspěvky. K tomu lze využít veřejný on-line dotazník ke kvalitě 
zemědělských produktů. Zelenou knihu naleznete ve všech evropských jazycích na této internetové stránce:  

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/index_en.htm  

Občané a organizace se mohou k Zelené knize jako takové nebo k některé z jejích částí vyjádřit do 
31.prosince 2008. Ekologickým zemědělstvím se zabývá kapitola 5. 

Překlad: Marek Liebscher 

 

* * * * * 

 

6. +++ Nové mezinárodní výzkumné centrum ekologických potravin v Dánsku +++ 

V Dánsku bylo otevřeno nové výzkumné centrum ekologických potravin (ICROFS). Dánské ministerstvo 
potravin, zemědělství a rybolovu přiřadilo v červnu 2008 k dánskému výzkumnému ústavu DARCOF 
mezinárodní štáb se členy z Afriky, Asie, Ameriky a Evropy. Dánský ústav DARCOF se tak stal “otevřeným 
centrem” a změnil svůj název na “International Centre for Research in Organic Food Systems”, ve zkratce 
ICROFS. Centrum ICROFS shrnulo své cíle ve svém newsletteru: ICROFS bude provádět, koordinovat a 
kontrolovat výzkum ekologických potravin a ekologických produkčných systémů v souladu s vysokými 
mezinárodními standardy. Bude podporovat mezinárodní a nadnárodní výzkum jakož zajišťovat a 
podporovat šíření výsledků výzkumu.  

Více informací k ICROFS naleznete na internetu na: http://www.icrofs.org. 

Překlad: Marek Liebscher 

 

* * * * * 

 

7. +++ Organic Marketing Forum 2009 -  4. mezinárodní zasedání k tématu Zpracování a prodej 
biopotravin, přírodních produktů a surovin, které se uskuteční dne 25. a 26. května 2009 ve Varšavě – 
Přihlásit se můžete okamžitě.+++ 

„Voneinander Lernen – Miteinander Entwickeln“ (Učit se od sebe a společně vyvíjet) Je to heslo setkání 
Organic Marketing Forum, na kterém se 25. a 26. května 2009 ve Varšavě sejdou evropští výrobci a prodejci 
bioproduktů. Na tomto mezinárodním zasedání v hlavním městě Polska se už po čtvrté setkají zástupci 
špičkových podniků a experti z celé Evropy, aby diskutovali o novém vývoji na trhu s bioprodukty, podělili se 
o zkušenosti a navázali nové obchodní kontakty. Na Organic Marketing Forum se letos očekává 450 
účastníků z 30 zemí. Je to jedno z najdůležitějších setkání aktérů na trhu ve střední a východní Evropě. 

„Trh s bioprodukty ve střední a východní Evropě se dynamický rozvíjí a výstavba reginálních trhů se stále 
častěji realizuje formou mezinárodních kooperací. Organic Marketing Forum pod heslem: „Voneinander 
Lernen – Miteinander Entwickeln“ (Učit se od sebe a společně vyvíjet) Vám umožní spoznat trh a jeho 
procesy během velice krátké doby.“, říká Bernhard Jansen, jednatel spolku EkoConnect.   EkoConnect –
Zentrum für den ökologischen Landbau Mittel- und Osteuropas e. V.  (mezinárodní centrum pro ekologické 
zemědělství ve střední a východní Evropě) se sídlem v Drážďanech organizuje toto zasedání ve spolupráci s 
polským svazem Ekoland (polským svazem ekologických producentů), s polskou poradenskou službou CDR 
a Organic Retailers Association (ORA). Toto fórum je organizováno pod záštitou polského ministerstva pro 
zemědělství a venkovský rozvoj a pod záštitou organizace IFOAM EU Group. Na zasedání se můžete 
přihlásit do 31. ledna 2009.  

Pro rozsáhlejší informace Monika.Swigon@ekoconnect.org a www.organic-marketing-forum.org: 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/index_en.htm
http://www.icrofs.org
mailto:Monika.Swigon@ekoconnect.org
http://www.organic-marketing-forum.org
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8. +++ Termíny +++ 

• 8th Trade Fair for Organic Products and Environment, Istanbul, Turecko,  15. – 18. leden 2009 
(www.ekolojifuari.com) 

• 5th International QLIF Training and Exchange workshop; Driebergen, Nizozemí, 21. – 23. leden 
2009 (http://www.qlif.org/qlifnews/oct08/training09.html)  

• 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Curych, Švýcarsko, 11. - 13. únor 2009 
(http://www.wissenschaftstagung.de/index.html) 

• International Conference on Sustainable Production, Trade, Consumption and Lifestyle; Norimberk, 
SRN, 17. – 18. únor 2009 (www.sustainability-conference.de)  

• BioFach 2009, Norimberk, SRN, 19. – 22. únor 2009 (www.biofach.de)  

• Biologica 2009; 2nd Exhibition of Organic Products, Thessaloniki, Řecko, 5. – 7. březen 2009 
(http://www.helexpo.gr/) 

• BioSummit 2009, Praha, Česká republika, 25. březen 2009, (www.biosummit.cz)  

• Organic and Fair-Trade Fair „Fairena“, Mnichov, SRN, 27 - 29 březen 2009, (www.fairena-
messe.org)  

• 15th Ecology Fair, 22. – 24. duben 2009, Budva, Černá Hora 
(http://www.adriafair.cg.yu/kalendar.asp)  

• BioFach Indien, Mumbai; 29. duben – 1. květen 2009 (http://www5.biofach-india.com)  

• 1st Nordic Organic Conference: Focusing on food chain sustainability, Gothenburg, Švédsko, 18. – 
19. květen 2009 (http://nordicorganic.org/Nordic-coop.html)  

• 4. Organic Marketing Forum, Varšava, Polsko, 25. – 26. květen 2009 (www.organic-marketing-
forum.org)  

• BioFach China, Šanghaj, Čína, 27. – 29. květen 2009 (www.biofach-china.com)  

• International Scientific Conference “Fostering healthy food systems through organic agriculture – 
focus on Nordic-Baltic region” Tartu, Estonsko, 25. -27. srpen 2009 
(http://www.njf.nu/site/seminarRedirect.asp?intSeminarID=422&p=1004)  

• Fair Nature – health, Ljubljana, Slovinsko, 1. – 9. říjen 2009 (http://en.gr-sejem.si/)   

• 4th Annual Biocontrol Industry Meeting; Luzern, Švýcarsko, 19. – 20. říjen 2009 (http://www.abim-
lucerne.ch)  

Překlad: Marek Liebscher 

 
* * * * * 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Líbil se Vám informační dopis EkoConnectu?  
Bude nám potěšením, když ho doporučíte zainteresovaným kolegům a známým. 

Pokud jste tento informační dopis obdrželi od třetí osoby a máte zájem ho dostávat osobně od nás, napište nám prosím 
e-mail. Jako předmět uveďte "Subscribe EkoConnect Infobrief"  a zašlete ho na: redaktion@ekoconnect.org) 

Pokud si nepřejete tento infomační dopis i nadále přijímat, napište nám e-mail, do kterého uveďte jako předmět 
"Unsubscribe EkoConnect Infobrief".  

 
S přátelským pozdravem 
Vaše redakce informačního dopisu 

 

 

 

http://www.ekolojifuari.com
http://www.qlif.org/qlifnews/oct08/training09.html
http://www.wissenschaftstagung.de/index.html
http://www.sustainability-conference.de
http://www.biofach.de
http://www.helexpo.gr/
http://www.biosummit.cz
http://www.adriafair.cg.yu/kalendar.asp
http://www5.biofach-india.com
http://nordicorganic.org/Nordic-coop.html
http://www.biofach-china.com
http://www.njf.nu/site/seminarRedirect.asp?intSeminarID=422&p=1004
http://en.gr-sejem.si/
http://www.abim
mailto:redaktion@ekoconnect.org
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+++ Ve vlastní věci: EkoConnect e.V.: naše cíle, naše práce – a Vy +++ 

EkoConnect si dal za úlohu podporovat výměnu informací, znalostí a zkušeností a zprostředkovat střetnutí 
lidí a jejich organizací v oblasti ekologického zemědělství. Spolek byl založen v polovině roku 2003 a má 
sídlo v Drážďanech.  

Hlavní úkoly jsou mimo jiného podpora a propojení aktérů a aktivit spojených se stálým vývojem 
ekologického zemědělství ve střední a východní Evropě, posilňování rozvoje venkovských oblastí jako i 
napomáhání zajišťování dostupnosti ekologicky vyráběných produktů a potravin. Kromě toho funguje 
EkoConnect jako centrální informační středisko, podporuje možnosti střetnutí, výměny zkušeností a dalšího 
vzdělávání, např. ve formě seminářů a odborných exkurzí, a podporuje soukromá a veřejná zařízení při 
budování struktur ekologického zemědělství. EkoConnect je v jeho snažení podporován odborným poradním 
sborem, který mu radí v otázkách týkajících se obsahu a strategie.  

Členy jsou experti a organizace ze všech částí Evropy, kteří mají dlouholeté zkušenosti ve výstavbě struktur 
ekologického zemědělství. Práci spolku je možné podporovat formou finančních příspěvků, jako tzv. 
„napomáhající“ člen nebo aktivní spoluprací, jako takzvaný „řádný“ člen. Napomáhající členové přispívají 
min. € 60,- ročně, jedná-li se o soukromé osoby, a € 600,- ročně, jedná-li se o osoby právní. Řádní členové 
se účastní práce ve spolku, jejich roční příspěvek obnáší min. € 20,- případně € 200,-.  

Noví členové jsou vítáni! Zájemce žádáme o vyplnění a zaslání následujícího přihlašovacího kuponu: 
 

 
Žádost o členství ve spolku EkoConnect 
 

Mám zájem/ máme zájem podporovat práci spolku EkoConnect a stát se 

O napomáhajícím členem 

O řádným členem. 

 

Příjmení: Jméno: 

V případě právnických osob, jméno právního zástupce:  

PSČ, bydliště: Ulice a číslo domu: 

Stát: Okres: 

Telefon: Mobil: 

E-mail:  Činnost (např. poradenství, zemědělec, zpracovávání, 
atd.)  

 

Zaplatím/zaplatíme roční příspěvek ve výši …………€ a tuto sumu uhradím/ uhradíme 

O přiloženým šekem                                               O převedením na účet 

Členské příspěvky je možné odečíst z daní. Potvrzení Vám zašleme poštou. 

 

 

Místo, datum, podpis  

 


