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Regiunea Sud Ostrobotnia, Finlanda

✓ 6 – 7 iunie 2017

✓ 41 de participanţi 

din 8 ţări

✓ Delegația Romaniei:

- Dorin Ioan Bota, Șef serviciu 

OJFIR Cluj, Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale

- Albert Imre, Director executiv 

al Asociației Bioagricultorilor 

din România BIOTERRA

- Ioana Dragos, managerul de 

proiect de la ADR Nord-Vest

- Cristina David, expert 

implementare ADR Nord-Vest 
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AGENDA VIZITEI DE BUNE PRACTICI 

Sesiunea 
plenară

1.Sectorul ecologic 
în Finlanda/ SO

2. Bune practici de 
la actorii locali

3. OAP regionale
din Europa

Vizite exemple 
de success

1. Fabrică de bere

2. Cantină spital 
public

3. Fermă de vaci 

4. Moară ecologică

Workshopuri 
paralele 

Achiziții verzi

1. Producție și 
procesare +

3. Instruire și 
consultanță

2. Comercializare și 
marketing +

4. Guvernanță și lanț 
de valoare 

6 – 7 iunie 2017   
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Sesiunea Plenară 

CONSILIUL REGIONAL AL REGIUNII SUD OSTROBOTNIA

Regiunea Sud Ostrobotnia pe harta Europei – legătura cu RIS3

ASOCIAȚIA FINLANDEZĂ PENTRU AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

Situația sectorului ecologic în Finlanda – Planuri regionale pt agr.ecologică

REKO – CIRCLE   

Model de comercializare informală a produselor ecologice 

SC. ORGANIC FOOD FINLAND    

Exportul și comercializarea produselor ecologice 

SC. JYMY Ice cream

Înghețata ecologică  

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

Programul guvernamental pt agricultura ecologică 2020

EKOCENTRIA   

Susținerea produselor ecologice în bucătăriile profesionale 
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Sectorul ecologic în Finlanda 

Finlanda: 

- 241.460 ha ecologice, 10,6% terenuri ecologice – obiectiv 20% în 2020

- 90% păduri ecologice - 13 mil ha certificate pentru colectare floră spontană (1/3 din 

producția mondială la fructe de pădure)

- 9,6% ferme ecologice – 4641 ferme (din care 959 de animale), dimensiunea medie 57 

ha (chiar 69 la cele noi, mai mare decât la fermele convenționale)

- 674 procesatori ecologici, 2% cotă de piață (ex: 15% ouă ecologice)

- 17% dintre unitățile de alimentație publică (cantine publice, private) utilizează produse 

ecologice zilnic/ 40% săptămânal (în Suedia cota e deja 31% zilnic, în Copenhaga 90%) 

- 2013: Institutul Finlandez pentru Agricultură Ecologică (Regiunea Savo) – promovare, 

proiecte suport, activități pro-ecologic
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Program guvernamental pentru
agricultura ecologică 2014 - 2020
MINISTERUL AGRICULTURII, Finlanda

Finnish More Organic! - Program Guvernamental pentru sectorul ecologic

Comisie inter-ministerială în 2013: MADR, MMediu, MF, MI, MEc, MEd, MExterne

Ținte 20/2020:

➢ 20% produse ecologice - din oferta unităților de alimentație publică (sectorul public acționează 

drept pionier, locomotivă în această direcție)

➢ 20% ecologic din suprafața cultivată

➢ au modificat regulile de achiziții publice 

➢ amplă campanie de promovare 2015-2016

➢ (TV, radio, pe coșuri de cumpărături, on-line)

Asociația Finlandeză pentru Agricultură Ecologică

• 60 de organizații membre (operatori ecologici, 

asociații de producători, restaurante, organizații 

științifice)

• Informații despre sector, baza de date, statistici, publicații 

• Lobby și reprezentare sector – principalul partener în elaborarea programului guvernamental  

• Servicii de mentorat                                                                                                      

• Newsletter, conferințe, seminarii; membră IFOAM-EU                http://proluomu.fi/
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Export și comercializare 
Erkki Pöytäniemi – tatăl agriculturii ecologice în Finlanda (din 1981) – activități de cercetare, producător, 

procesator, consultant internațional, consultant pentru export, expert contractat de agențiile publice și 
private, formator     Twitter: @erkki_poy

Provocări și oportunități pentru export:

- Sector susținut de tendințele globale: Sănătate, Siguranșă alimentară, Sustenabilitate, Etică 

- creștere continuă de la an la an (> 10% /an)

- deficit de producție în multe arii – cererea/piața crește mai rapd decât oferta

- pondere mare a vânzarilor private label / sub altă marcă 

- lipsa unor produse ecologice accesibile (ca preț)

- Reglementările EU nu sunt suficiente, reglementările naționale diferă mult de la o șară la alta

- Filozifia ecologică = produs local (cum intervine exportul/importul?) 

- Crește competiția din partea jucătorilor mari pe piața produselor ecologice

Este mâncarea ecologică mai sănătoasă? 

- Dec 2016, Studiu al Parlamentului European 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581922/EPRS_STU(2016)581922_EN.pdf

- Reduce riscul de alergii la copii

- Reduce riscul de obezitate la adulți 

- Risc reduse de boli cardiovasculare și diabet de tip 2

- Dezvoltare cognitivă armonioasă a copiilor – prin risc redus de expunere la pesticide 

- Conținut mai mare de Omega 3 în produsele lactate și carne (hrană netratată pt animale) 

- Risc redus la expunere la metale grele (ex: cadmiu, regasit în concentrații mari în fertilizatorii chimici și în 

solurile (necertificate) ecologice)

- Risc reduse de rezistență la antibiotice (urme de anitbiotice în carnea prevenită de la animale tratate) 

https://twitter.com/erkki_poy
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REKO CIRCLES  
Grupurile sociale REKO pt comercializare

- Model de distribuție pe lanțul scurt - după modelul francez, în Finlanda din 2013 

- Comenzi directe de la producători (produse proaspete dar și procesate), prin 

intermediul Grupurilor de Fb (de proximitate) sau prin aplicație pentru mobil app. 

- În prezent, 159 de REKO Circles în Finlanda (promovate pe website-ul Asociației)

- Gestionat de asociația EkoNu!, însă fiecare Cerc are management propriu

- Este sistemul care asigură volumul cel mai mare de vânzări de produse locale în 

Finlanda 

Minusuri:

- Locul livrării nereglementat – ex: în parcări de supermarketuri

- Majoritatea nefiscalizat 

- Nu exista garanția calității / se pot posta review-uri de feedback 

- Nu este exclusiv pentru produse ecologice
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STEPS TO ORGANIC 
Programul PAȘI către ECOLOGIC 

▪ Țintă guvernamentală: 20% produse ecologice în cantinele publice în 2020 

▪ în prezent o cotă de 6% produse ecologice - 23% dintre primării au luat decizia de a mări 

această cotă 

▪ în Finlanda sunt 8600 de cantine publice care servesc 380 de milioane de mese/ anual

➢ STEPS TO ORGAINC: Program în 6 pași dedicat restaurantelor/ cantinelor (inclusiv 

private), din 2002, derulat de ONGul EkoCentria/ Consorțiul pentru Educație SAVO –

2500 de unități de catering în program (din care 4 restaurante din Seinajoki)

➢ Obiectivele programului: 

▪ creșterea utilizării produselor ecologice (și a ofertei locale)

▪ dezvoltarea lanțului de valoare pe componentele

producție – procesare – marketing

▪ oferirea de mâncare sănătoasă consumatorilor

➢ Componente ale programului: 

▪ Monitorizare materii prime - acordarea de stele 

▪ Servicii de coaching si instruire pentru bucătari (planificarea rețetelor și a meniurilor, 

optimizarea ingredientelor)

▪ Informații constante (furnizori), promovare a locațiilor/ unităților de alimentație  

▪ Premierea anuală a cele mai „ecologice” cantine  (cantina Universității Seinajoki face 

parte din program) 

http://www.luomuravintola.fi/
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JYMY – Înghețata ecologică  

- 12 sortimente de înghețată ecologică 

- Sortimentul JYMY Lakritsi (licuriția/ 

lemn dulce) Premiu pentru “Cel mai 

bun produs ecologic nou ” și “Cea

mai bună marcă nouă” la Târgul de 

Produse Ecologice din Scandinavia 

(la Malmo, Suedia, 2015)
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Agendă 
Workshopuri tematice paralele

Instruire si consultanţă de 
specialitate

Comercializare şi marketing

+

Eficienţa lanţului de valoare şi guvernanţă

Componente ale lanţului de valoare al sectorului ecologic
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Agendă:

Vizite, prezentări şi discuţii la firme din sectorul ecologic 

Sun Spelt

Produse din grâu spelta 

Spital Regional 

Servicii de catering (inclusiv ecologic) 

Riverhills Highland 

Fermă de bovine ecologice 

Moara Merinomi 

Moară pentru cereale ecologice 
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SUN SPELT 
Produse din grâu spelta 

http://sunspelt.fi/ http://www.sunspelt.com/recipes/

- Procesator produse ecologice din grâu spelta, de 15 ani: batoane de cereale, 

suplimente alimentare pe bază de fibre

- [ grău spelta – grău nerafinat, proprietăți nutriționale deosebite - combinatie 

de vitamine, minerale, carbohidrati, grasimi, continut ridicat de fibre si 

albumina- datează de acum 10.000 ani ș în FL se cultivă pe 5000 ha / 

Germania, Elveția] 

- Responsabilitate socială: campanii de conștientizare, sponsorizări în școli, 

carte de bucate pe bază de produse din grâu spelta

- Produsul anului 2016, Federația Ecologică din Finlanda
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Spitalul Regional Ostrobotnia de Sud 
Servicii proprii de catering 

- Cantina proprie – 50 de angjați 

- O adevărată provocare pentru a asigura (și) produse ecologice  (directorul 

Centrului de Nutriție):

- Necesar aprovizionare in cantități mari 

- Lipsa ofertelor mari (coroborarea ofertelor de la mai multi producători, 

structuri asociative/ legatura strânsă cu distribuitori)

- Ținta - 20% produse ecologice în meniurile spitalului până în 2020.
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Riverhills Highland 
FERMĂ DE BOVINE ECOLOGICE 

http://www.riverhill.fi/

- Fermă ecologică, înființată în 2004 de o familie de tineri de la oraș 

- Afacere profitabilă, prețuri foarte bune
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Merinomi Mill 
Moara pentru cereale ecologice   

http://www.merinomi.fi/en

- macină grău spelta și combinații 

- inclusiv instalație de decojire grâu spelta

- pentru restaurante, pizzerii, patiserii, distribuitori de faină spelta 
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Delegaţia SME Organics 



Mulţumim !  

Membri ai Comitetului Regional de Reprezentanţi:

Albert Imre – Asociatia BIOTERRA  

Dorin Ioan Bota – OJFIR Cluj / AFIR Nord-Vest

Cristina David – ADR Nord-Vest 

Ioana Dragoş – ADR Nord-Vest 


