
Krótkie łańcuchy dostaw żywności 

ZAKRES SZKOLENIA 
• Charakterystyka form sprzedaży żywności z

gospodarstwa w ramach krótkich łańcuchów
dostaw

• Formy prawne współpracy w ramach łańcucha
żywnościowego

• Organizacja i tworzenie lokalnych systemów
żywnościowych

• Wymagania higieniczno - sanitarne przy organizacji
sprzedaży

•

•

Formy tworzenia sieci odbiorców (np. grupy 
zakupowe, sklepy przyzagrodowe, sprzedaż przez 
Internet, e-bazarek)
Skracanie łańcucha dostaw w praktyce (różne 
przykłady zorganizowanych form sprzedaży, 
indywidualnych i grupowych)

Szkolenie zaplanowane dla 4 320 osób 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie 

Cel szczegółowy działania „Transfer wiedzy i 
działalność informacyjna” jest poprawa 

konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze 
ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym 
poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do 

produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i 
krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz 

organizacje międzybranżowe. 

Realizator operacji: 
Polski Instytut Rozwoju sp. z o. o. 
Ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa 
www.szkoleniaarimr.pl 
Biuro projektu: 536 237 684 
e-mail: szkoleniaarimr@pir.pl

Szkolenia adresowane są do: 
• Rolników
• Domowników rolników
• Małżonków rolników
• Osób zatrudnionych w rolnictwie
• Właścicieli lasów
• Wnioskodawców lub beneficjentów operacji typu

„Premie dla rolników” (w ramach poddziałania
„Pomoc w rozpoczęciu działalności na rzecz młodych
rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.)

                 Nie czekaj! 
 Zapisz się już dziś! 

http://www.arimrszkolenia.pl/


Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe. 
Zajęcia w godzinach 9.00-13.45, w dni robocze. 
Uczestnicy otrzymują: prezentację na nośniku USB, teczkę, 
notes A4, długopis. 

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. 

SZKOLENIA TRWAJĄ DO CZERWCA 2024 R. 
PRZERWA SZKOLENIOWA W OKRESIE: CZERWIEC-SIERPIEŃ 

Najbliższe planowane szkolenia: 
„Krótkie łańcuchy dostaw żywności” 

Godz. 9.00. Data:………………………………………………………. 

Miejsce szkolenia:…………………………………………………….. 

Zgłoszenia przyjmuje:……………………………………………….. 

Telefon:…………………………………………………………………….. 

Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014–2020ma 
umożliwić zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na 
obszarach wiejskich oraz wzmocnić powiązania między 
rolnictwem, a badaniami i innowacją, a także 
promować uczenie się przez całe życie,  w  celu 
zwiększenia potencjału  ludzkiego  w  sektorze rolnym. 

Szkolenia   i   informacje ukierunkowane są na tematy 
użyteczne osobom pracującym w sektorze rolnictwa 
dla  ich  rozwoju zawodowego  i  poprawy 
funkcjonowania  ich  gospodarstw  oraz  zapewniają 
dostęp  do  najbardziej aktualnej   wiedzy   w   danym 
zakresie   tematycznym,  w  tym  do  wyników  badań 
oraz nowych i innowacyjnych rozwiązań. 

Realizator operacji: 
Polski Instytut Rozwoju sp. z o. o. 
Ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa 
www.szkoleniaarimr.pl 
Biuro projektu: 536 237 684 
e-mail: szkoleniaarimr@pir.pl

 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 
  Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie 

  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
  na lata 2014-2020- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja 

        opracowana przez Polski Instytut Rozwoju sp. z o. o. 
    współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

       Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
  w ramach poddziałania oddziałania 1.1„Wsparcie dla działań w zakresie 

    kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania 
  „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” 

 Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach 
 dotyczących krótkich łańcuchów dostaw żywności 

           Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków  
 Funduszu Rolnego na rzeczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

KRÓTKIE ŁAŃCUCHY 
DOSTAW ŻYWNOŚCI 

http://www.arimrszkolenia.pl/



