
 
 

I spotkanie partnerstwa  
w ramach programu ERASMUS Plus 

SIGNAL 
Innowacyjne działania na rzecz  

nowego podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
 

24 Kwietnia -  26 Kwietnia 2017 
Miejsce: Landhaus am Heinberg, Heinbergweg 4, 34414 Warburg, 

Telefon: 05641 3914 

 
Program 
24 kwietnia  (poniedziałek)  
17.00 - przyjazd, rejestracja 
19.00 - przywitanie spotkanie partnerów   
 
25 kwietnia (wtorek)   
9.00 – 10.30 praca nad modułami   
Od 11.00 seminarium nt. Innowacji na rzecz obszarów wiejskich, nowe pomysły dla regionu – 
udział  20 gości z regionu Nordrhein-Westfalen)  
11.00 przywitanie i wprowadzenie   
Andrea Donth – akademia Przyrody i ochrony środowiska Nordrhein-Westfalen  
Brigitte Hilcher – (Bundesverband Regionalbewegung)  
11.30 „Podaj rękę swojemu rolnikowi“ – o wspólnej drodze konsumentów i rolników  
Brigitte Hilcher – (Landesverband Regionalbewegung Nordrhein-Westfalen)  
11.45  Gospodarstwo ekologiczne  Brinkmann  
12.15 Produkt regionalny AG Rheinland / Dorle Gothe – członek zarządu  
14.00  RWS przykład działań Fundacji AgriNatura   
14.20  Sklep produktów regionalnych Unikum  
14.40  Warunki udanych procesów innowacyjnych w nowym podejścia do rolnictwa   
World-Café wokół następujących zagadnień:  

Jakie warunki muszą być spełnione by realizować kooperatywy regionalne i innowacyjne 
podejścia na obszarach wiejskich? 

Jakie działania wspierają taką współpracą i inspirują do innowacji? 
Jak łamać bariery i przezwyciężać trudności?  

W ramach World-Cafés pojawi się okrągły stół przy którym odbędą się tzw. Kolegialne 
konsultacje. Każdy innowacyjny pomysł będzie mógł być skonsultowany i omówiony, będzie 
można przeanalizować konkretne pomysły i znaleźć najlepsze rozwiązania. 
16.00 podsumowanie World-Café  
20.30 Nocne zwiedzanie starego miasta   
 
26 kwietnia (środa)  
8.30 wyjazd do Eschenhof  
11.30 restauracja Weissenstein – pierwsza eko restauracja w Kassel  
13.00 pożegnanie partnerów spotkania 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja o omawianych inicjatywach 
 

1. Gospodarstwo ekologiczne Brinkmann - Spiżarnia, sklep internetowy, ogrody 
ekologiczne, kooperatywy spożywcze 
www.bio-hof-brinkmann.de  

 
Od 1980 r. produkowane są w gospodarstwie - położonym w sercu regionu Lipperlandes – 
wysokiej jakości ekologiczne artykuły spożywcze. Sprzedawane są głównie przez Internet 
(sklep on-line). Gospodarstwo poleca różnorodne odmiany ziemniaków i dyń. W br. otwarto w 
gospodarstwie również dział oferującą delikatesowe produkty oraz kawiarnię, w której 
organizowane są spotkania i warsztaty.  
Nowoczesna koncepcja sklepu umożliwia sprzedawanie produktów niezapakowanych. 
(oszczędność i minimalizowanie odpadów). Ekologiczny ogród zaprasza konsumentów do 
włączania się w uprawę warzyw. Zainteresowani kooperatywami spożywczymi znajdą tu 
szczegółowe informacje o ich funkcjonowaniu i zasadach członkostwa. 
W 2011 roku francuska kooperatywa spożywcza (Food Assembly) uruchomiła internetową 
platformę, przez którą można kupić lokalną żywność bezpośrednio od rolników z gospodarstw 
położonych blisko odbiorcy. Produkty dostarczane są co tydzień bezpośrednio od 
producentów na wyznaczony rynek w mieście. Konsument odbiera je osobiście. Food 
Assembly wspiera w ten sposób handel regionalny, gwarantuje sprawiedliwe wynagrodzenie 
dla producentów żywności i sprawia, że zbędni są pośrednicy. Kupowanie i sprzedawanie staje 
się prostą, bezpośrednią, a przede wszystkim odpowiedzialną interakcją pomiędzy 
konsumentami i producentami. W połowie 2014 r. otwarto pierwsza Food Assembly w Kolonii. 
Sezonowe produkty  można zamówić za pośrednictwem strony internetowej i odebrać w 
uzgodnionym terminie.  
www.foodassembly.de 
 
Regionalwert AG Rheinland / Regionalna wartość AG  
www.regionalwert-ag.de  
http://regionalwert-rheinland.de.  
Spółka akcyjna Regionalna Wartość AG wspiera i organizuje współdziałanie inwestorów i firm 
partnerskich w budowaniu zrównoważonej gospodarki regionalnej wokół miasta Freiburg. 
Kładzie nacisk na połączenie potencjału i wartości w regionie z potrzebami i zasadami 
zrównoważonego rozwoju.  
Dialog ten jest przejrzysty i odbywa się według zdefiniowanych kryteriów. Efekt 
zainwestowanych pieniędzy jest również transparentny – wszystkie zainteresowane strony 
mają aktywny wplyw na podejmowane działania, biorąc jednocześnie odpowiedzialność za 
swoje decyzje.  
Regionalwert AG ma na celu stymulowanie takiej przedsiębiorczości, która łączy ekologiczne 
podejście z regionalnym rozwojem i pluralistyczną ekonomię z lokalną transparencją. Celem 
działania Regionalwert AG jest osiągnięcie opłacalnej ekonomicznie suwerenności 
żywnościowej na poziomie regionalnym.  
Regionalwert AG jest oferta dla tych, którzy są aktywni i chcą wziąć odpowiedzialność za swój 
regionu, za miejsce w którym żyją, za produkty żywnościowe, które każdego dnia spożywają - 
zarówno jako przedsiębiorcy czy też jako akcjonariusze. 
 
Fundacja AgriNatura  
www.agrinatura.pl 
W siedzibie Fundacji rozpoczęto w 2012 r realizację pilotażowego projektu RWS (Rolnictwo 
Wspierane przez Społeczność). System polega na zacieśnieniu współpracy między odbiorcą 
(konsument) a dostawca produktu (rolnik). 
Ten system ścisłej współpracy pomiędzy rolnikiem i odbiorcą inspirowany jest popularnym już 
w USA i na Zachodzie Europy systemie CSA - Community Supported Agriculture. Stwarza on 
szansę rozwoju bioróżnorodnej, ekologicznej i wysokiej jakości produkcji w małoobszarowych 
gospodarstwach, zapewniając rolnikom bezpieczeństwo zbytu i godziwe wynagrodzenie. 

http://www.bio-hof-brinkmann.de/
http://www.foodassembly.de/
www.regionalwert-ag.de%20
http://regionalwert-rheinland.de./
http://regionalwert-rheinland.de./
http://www.agrinatura.pl/


Produkcja warzyw metodami ekologicznymi i biodynamicznymi wymaga dużych nakładów 
pracy i tylko dzięki bezpośredniej relacji z konsumentem staje się opłacalna. Jednocześnie 
system RWS zapewnia konsumentowi dostęp do warzyw ekologicznych po cenach niższych 
niż w handlu detalicznym, większe zróżnicowanie (uprawianych jest wiele gatunków rzadko 
dostępnych na rynku), stałe dostawy raz w tygodniu, możliwość współdecydowania na 
początku sezonu o kierunkach produkcji i rozwoju, pełny dostęp do informacji o gospodarstwie, 
metodach uprawy i możliwość udziału w jego pracy. 
Małoobszarowe ekologiczne rolnictwo może dzięki takim rozwiązaniom wyżywić więcej osób 
niż przemysłowe monokultury, tworząc jednocześnie miejsca pracy i dbając o ekosystem, 
środowisko, zdrowie konsumentów i rolników. 
W tym samym kierunku idą działania kooperatyw spożywczych, które powstały w większych 
miastach Polski. Są to nieformalne stowarzyszenie (bez osobowości prawnej). Inicjatywy grup 
osób, które chcą budować sprawiedliwą, demokratyczną i ekologiczną gospodarkę, odwołując 
się przy tym do celów i wartości promowanych przez ruch spółdzielczy. Kooperatywy dokładają 
starań, aby produkty pochodziły bezpośrednio od producentów, spełniały standardy etyczne i 
zachowywały niską cenę. Kooperatywa Grochowska jest dobrym przykładem takiej 
współpracy. 
 
Regionalladen Unikum / sklep regionalny Unikum  
Regionalladen Unikum założony został w 2014 roku przez Fundację na Rzecz Zrównoważonej 
Gospodarki Regionalnej. Dostawcy regionalnych produktów oferują swoje produkty a 
jednocześnie jest to miejsce spotkań, warsztatów i seminariów na temat rozwoju regionalnego, 
zrównoważonego rozwoju czy produkcji żywności. Sklep prowadzony przez wolontariuszy, 
szybko stal się punktem kontaktowym i miejscem wymiany doświadczeń, pomysłów oraz 
siecią współpracy pomiędzy producentami i konsumentami.  
Asortyment jest bardzo zróżnicowany: od żywności, ceramiki, tkanin i dzianin, literatury i płyt 
CD, kosmetyków, biżuterii do rzemiosła, sztuki, informacja turystycznej itd. Wszystko "made w 
i wokół Altenkirchen". Dla podnajemców jest to miejsce swego rodzaju platformą reklamową, 
a jednocześnie dodatkową filią sprzedaży produktów a gospodarstwa.  
Od 2015 roku, właściciele lokalnych ogródków (działkowcy) mogą sprzedawać tu nadmiar 
owoców i warzyw, lub wymieniać się na inne potrzebne im produkty.  
Sklep stał się ważnym miejscem komunikacji, każdy kto tu przychodzi jest otwarty na dialog, 
dyskusję, na wspólne działanie.  
Takie zagadnienia jak: regionalność, ekorozwój, zdrowe odżywianie czy samowystarczalności 
z własnego ogrodu są omawiane na wykładach, warsztatach, seminariach. Zainteresowanie 
jest olbrzymie. Gdyby nie Regionalladen Unikum, to wiedza i informacja na temat tych 
zagadnień utonęła by masie informacji medialnych.  
Dzięki akcjom sklepu idea innowacyjnego dbania o własny region jest żywa i sprawia, że coraz 
więcej osób zaczyna rozumieć wpływ podejmowanych każdego dnia decyzji (m.in. codzienne 
zakupy) na rozwój regionu, w którym mieszkają.  
 
Eschenhof  
http://www.eschenhof-online.de  
Od 1982 roku gospodarstwo Demeter w Wolfhagen-Altenhasungen, 20 km na zachód od 
Kassel, jest prowadzone metodami biodynamicznymi. Na około 150 ha uprawiane są zboża, 
ziemniaki, marchew, kapusta, sałata. Zwierzęta - krowy mleczne, bydło i świnie - mają duże 
otwarte kojce i tereny wypasu bezpośrednio przy oborach.  
Regionalny marketing produktów opiera się na haśle: wiedzieć skąd pochodzi i dokąd idzie.  
Gospodarstwo oferuje szeroką gamę produktów i surowców. Od wielu lat zarządzają nim 
Gabriele i Michaela Oettermann. Od początku swojej działalności współpracują ze 
Stowarzyszeniem rolników  ekologicznych. Obecnie w gospodarstwie zatrudnieni są: 
specjalista rolny, dwaj czeladnicy, specjalista ds. produkcji serów, ogrodnik, trzech uczniów, 
dwóch pracowników w dziale marketingu bezpośredniego (sklep rolniczych, dostawy do 
sklepach ze zdrową żywnością i do domów), kierowca i dwóch stażystów. 
 

http://www.eschenhof-online.de/


 
Landhaus am Heinberg - miejsce spotkania partnerstwa 

 

 
 

Chcemy Pokoju na Ziemi - hasło w 4 językach 
 



 
 

Seminarium nt. innowacyjnych działań 
 

 
 

Wykład o Fundacji AgriNatura wzbudził zainteresowanie 
 



 
 

Word cafe - jak działać efektywnie 
 

 
 

Sklep  eko-gospodarstwa Brinkmann 



 

 
 

półki pełne produktów ekologicznych Brinkmann 
 

 
 

kawiarnia i miejsce spotkań Brinkmann 
 



 
 

gospodarstwo Eschenhof 
 

 
 

Ekologiczne sery z Eschenhof 
 



 
 

samoobsługowa biblioteczka na rynku w Warburgu 
 

 
 

Warburg_rynek o zachodzie słońca 
 



 
 

partnerstwo przed nocnym zwiedzaniem Warburga 
 

 
 

Warburg nocą 


