PIŻE – raport z działań styczeń-marzec 2018:
1. BIOFACH 2018
W lutym 2018 PIŻE wzięło udział w targach Biofach. Wszyscy chętni członkowie
PIŻE mogli skorzystać z możliwości zaprezentowania tam swojej oferty na
preferencyjnych warunkach, nie pokrywając kosztów stoiska, a jedynie kupując
od targów pakiet informacyjny i meble na stoisku;
2. Biocontracting
PIŻE planuje udział w targach biocontracting (MAJ 2018) w Nadarzynie, jest też
patronem targów. Dla wszystkich członków PIŻE przygotowaliśmy z targami
30% zniżki na stoisko wystawiennicze na targach;
3. Oferta w konkursie KSOW
W styczniu 2018 roku złożyliśmy ofertę konkursową w konkursie KSOW 2018
na kampanię promującą eko listek oraz żywność ekologiczną. Wyniki zostaną
ogłoszone w okolicy MAJA; jeśli zostanie nam przyznana dotacja rozpoczniemy
pierwszą kampanię promującą zielony listek – symbol żywności ekologicznej;
4. Spotkanie z reprezentacją francuskiego parlamentu
W dniach 4 - 6 kwietnia br. Ambasada Francji w Polsce gościła przedstawicieli
francuskiego Parlamentu, panów posłów André Chaissaigne oraz Aleksandra
Freschi.
Posłowie
realizują
misję
Assemblé
Nationale
na
temat zrównoważonego rolnictwa w Europie, głównie w zakresie mechanizmu
zazieleniania oraz produkcji i płatności ekologicznych. Oprócz Polski, Posłowie
odwiedzą również Włochy oraz Belgię.
Raport z misji będzie ogólnodostępny i opublikowany w dniu 24 maja br.
Program wizyty w Polsce obejmował m.in. spotkanie z przedstawicielami
Ministerstwa Rolnictwa, spotkanie z polskimi parlamentarzystami oraz wizytę w
polskim gospodarstwach w dniu 5 kwietnia – Farmie Świętokrzyskiej, która za
pośrednictwem biura PIŻE zaprosiła parlamentarzystów do siebie.

5. Udział w konferencji NIK
9 kwietnia br. Najwyższa Izba Kontroli organizuje panel ekspertów dotyczący
rynku żywności ekologicznej w Polsce.
Celem panelu będzie zapoznanie się z opiniami ekspertów dotyczących:
1.
Żywności ekologicznej w Polsce
2.
Rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce
3.
Działań wspierających rozwój żywności ekologicznej w Polsce
4.
Jakości i prawidłowości oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego
wprowadzonych do obrotu handlowego.

Chętni reprezentanci PIŻE wezmą udział w panelu, jako eksperci rynku, również
paneliści.
6. Targi Łódzkie
PIŻE przygotowuje wspólnie z łódzkimi targami specjalną ofertę na edycję 2018
roku oraz własne stoisko na targach.
7. Kolejne targi
Biuro PIŻE prowadzi rozmowy z kolejnymi targami na temat preferencyjnych
warunków wystawienniczych dla naszych członków.
8. MULTI projekty unijne
Wspólnie z francuską Agence Bio przygotowujemy projekt promocji żywności
ekologicznej we Francji i w Polsce na dużą skalę w latach 2020 i 2021.
9. Stały kontakt z organizacjami i instytucjami BIO
Stale przekazujemy członkom PIŻE zainteresowanym współpracą z zagranicą,
informacje o spotkaniach, konferencjach, targach, misjach. Zostały
zorganizowane m.in. spotkania z reprezentacją Japonii i Francji.

