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Комплекс 
різноманітних заходів з 
підтримки допоміг 
стрімкому зростанню 
органічного сільського 
господарства в ЄС!

Фінансування 
розпочалось у 1994 
році!



Фінансова підтримка органічного сільського
господарства на прикладі Північного Рейн-
Вестфалії
 Навчання 
 Консультації
 Експериментальні дослідження
 Провідні підприємства, демонстраційні господарства

 Фінансова підтримка 
 Підтримка розвитку територій
 Стимулювання інвестицій
 Стимулювання збуту

 Робота з громадськістю, наприклад, Органічні дні у 
Північному Рейн-Вестфалії

 Громадське харчування



Підтримка навчання 



Підтримка навчання 

• Уроки з органічної тематики в професійних 
школах та технікумах 

• Більше питань з органічних тем на іспитах 
• Навчання органічного спрямування у 

вищих школах прикладних наук та 
університетах 

• Консультанти та викладачі повинні бути 
обізнаними щодо органічного сільського 
господарства



Підтримка консультування 



Підтримка консультування

• Фінансування консультативної установи
• Спеціалізація консультантів
• 100% органічні консультації 
• Інтенсивна підтримка сільського господарства 

на місцях 
• Паралельно з розвитком консалтингу 

створення експериментальних систем в 
органічному секторі 

• Школа - консультування - експерименти -
практика



Практично-експериментальні 
дослідження 



Практично-експериментальні 
дослідження



Практично-експериментальні
дослідження



Практично-експериментальні
дослідження

• Експерименти у рослинництві та тваринництві 
• Випробування сортів на органічних підприємствах 
• Демонстрація спеціальної техніки для органічного 

господарства 
• Виробництво кормів та пасовища особливо 

важливі 
• Провідні підприємства в Північному Рейн-

Вестфалії - особливо переконливі
• Демонстраційні ферми для органічного сільського 

господарства по всій країні









Підтримка територій для органічного 
сільського господарства в ЄС

• Підтримка територій з 1994 року
• Через розвантаження ринку (менші врожаї), 

екологічні переваги, ринковий потенціал
• Сприяння переходу до органічного 

виробництва та збереження органічного 
статусу

• Підтримка територій робить значний внесок у 
швидке зростання органічного сільського 
господарства в ЄС!



Фінансова підтримка – територія
• Підтримка територій (фонди ЄС, федеральні 

фонди, земельні фонди)
• 50% ЄС, 30% федеральний уряд, 20% 

Федеральна земля
• Компенсація збитків та додаткових витрат 
• Більше фінансування при переході
• Більше фінансування садівництва
• Важливо: Фінансування лише для 

підприємств, які дотримуються законодавчих 
вимог, отже перевірених та сертифікованих!



Підтримка територій в Північному Рейн-
Вестфалії

Органічне землеробство (Премії в євро за гектар на рік)

Перехід
1. - 2. роки

Перехід
3. - 5. років

Утримання 
6. - 10. років

Поля
520 € 260 € 260 €

Пасовища постійного 
використання 

330 € 220 € 220 €

Овочі / декоративні рослини
1.440 € 400 € 400 €

Багаторічні культури/

Площі деревного розплідника

2.160 € 940 € 940 €

Вирощування в теплицях
6.000 € 5.000 € 3.800 €

Контрольна вартість субсидії 
50 євро за гектар, макс. 600 євро за 

господарство

Підтримка органічного сільського господарства у формі 
премій за перехід та збереження органічного статусу



Фінансова підтримка - інвестиція

• Інвестиції в приміщення для утримання 
тварин, техніку, склади, маркетинг 

• Інвестиції переважно у фінансово важкий 
період переходу 

• Інвестиції у тваринництво є особливо 
витратними

• Субсидії або кредитна допомога



Інвестиції в будівництво приміщень 
для утримання тварин

• для утримання великої рогатої худоби, 
свиней, кіз, овець, птиці та коней

• Інженерні вимоги, пов'язані з певними 
критеріями утримання.

• Це, зокрема, стосується площ, оформлення 
зон несення яєць, елементів для зайнятості 
тварин та захисних об'єктів.

• Вони повинні допомогти тваринам краще 
відчувати свій вроджений стиль поведінки. 



Фінансова підтримка – збут 

• Маркетингові концепції
• Брошури
• Дні акцій та ярмарки
• Початкові інвестиції, вдосконалення 

маркетингу 
– Збір, зберігання, охолодження, сортування, 

підготовка відповідно до потреб ринку, 
пакування, маркування, переробка або збут 
сільськогосподарської продукції 

• Створення асоціацій виробників 



Робота з громадськістю

• Довіра споживачів = ключ до успіху в 
органічному сільському господарстві 

• Достовірне інформування про безпечність 
органічного виробництва

• Чітке маркування 
• Зробити прозорою процедуру контролю
• Запрошення споживачів у органічні 

господарства 
• Використання сучасних засобів масової 

інформації







Федеральний конкурс
Органічне сільське 
господарство -

Знайти найінноваційніші
органічні підприємства в
Німеччині

Критерії: 
•Рослинництво 
•Розведення культурних 
рослин
•Утримання тварин 
відповідно до біологічних 
особливостей виду
•Розведення та годівля 
тварин
•Виробництво та переробка
•Охорона природи
•Інноваційні технологічні 
розробки



Громадське харчування,
наприклад: харчування на підприємствах, 
у лікарнях, школах 
 Організація закупівель
 Консультації для керівників закладів 
харчування
 Розрахунок вартості
 Сертифікація
 Робота з громадськістю 



Уроки з досвіду Німеччини та ЄС
• Підтримка надзвичайно важлива!

• Необхідний пакет заходів: навчання, консультації, 
дослідження, фінансування, робота з громадськістю та 
правове регулювання (контроль, маркування)

• Політична воля плюс достатнє фінансування 

• Якщо споживачі будуть купувати органічні продукти 
харчування на довготривалій основі (за вищими цінами), 
вони повинні мати довіру до виробництва, переробки та 
торгівлі!

• Якщо фермери хочуть зайнятися складним виробництвом 
органічної продукції, вони повинні усвідомлювати 
(фінансові) переваги! 

• Чіткі правила виробництва та переробки в поєднанні із 
суворим контролем забезпечують необхідну довіру!


