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1. Krótkie łańcuchy 
dostaw: definicja i 
liczby 

1 



Co to jest krótki łańcuch dostaw  ? 

4 

GOTOWY? 
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Co to jest krótki łańcuch dostaw? 

 Sposób sprzedaży z maksymalnie jednym pośrednikiem pomiędzy  
producentem a konsumentem końcowym = 

 Sprzedaż bezpośrednia: producent samodzielnie lub w grupie 

KRÓTKIE 
ŁAŃCUCHY 
DOSTAW 

SPRZEDAŻ 
BEZPOŚREDNIA 

przez samego 
producenta Sprzedaż w 

gospodarstwie 

Koszyki  
(AMAP lub bez zobowiązania) 

Sprzedaż na rynkach 
(klasyczne, producentów) oraz 

targach 

Zbiorowe punkty 
sprzedaży 
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Co to jest krótki łańcuch dostaw? 

+ sprzedaż pośrednia 

producent  samodzielnie lub  

lub w grupie 

Brak zdefiniowanej odległości 
geograficznej: 
Wspólnoty gmin? 
Departament?  
Region? 
Jedyne ramy prawne: przepisy 
sanitarne 
Odstępstwo od wymogu 
uzyskania zezwolenia = 80 Km 
 

KRÓTKIE 
ŁAŃCUCHY 
DOSTAWY 

SPRZEDAŻ 
z jednym 

pośrednikiem 
 

Rzemieślnicy 

Stołówki Restauracje 

Grupy nabywców 

Platformy zakupowe przez Internet 

Supermarkety 

Właściciele sklepów 
stacjonarnych lub na rynkach 

Auteur Yuna Chiffoleau - Infographie Inra ©Veronique Gavalda 
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Status prawny działalności rolniczej 

 Artykuł L311-1 francuskiego kodeksu rolnego 

 Przetwarzanie i sprzedaż produktów rolnych od rolnika uznaje się za 

przedłużenie produkcji 

 Rolnicy francuscy nie mają potrzeby posiadania szczególnego statusu, 

aby przetwarzać i sprzedawać swoje produkty rolne 



Krótkie łańcuchy dostaw we Francji w liczbach 
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 21% rolników sprzedaje w krótkich łańcuchach dostaw   
(tj. 107 000 producentów) 

 

Krótki łańcuch ostaw: powolna ewolucja wśród producentów 

Liczba 

gospodarstw 
Udział gospodarstw 

Gospodarstwa praktykujące sprzedaż bezpośrednią i krótki łańcuch dostaw we Francji. Źródło : Agreste. Dziesięcioletni spis rolny ORadio Prance 



Krótkie łańcuchy dostaw we Francji w liczbach 
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 Produkty sprzedawane w krótkim łańcuchu dostaw: 

1. Miód 

2. Warzywa 

3. Owoce 

4. Wino 

 

Połowa producentów warzyw lub mleka jest zaangażowana w 
krótkie łańcuchy dostaw 

Krótki łańcuch dostaw w podziale na produkty 
w % 

Gospodarstwa posiadające 

ule 

Powierzchnia warzyw 

Powierzchnia owoców1 

Winnice2 

Produkty zwierzęci inne niż 

mleko, jaja i drób 

 

drób (w tym jaja) 

bydło mleczne 

 

Zakres: Francja wraz z departamentami zamorskimi. 

1. Owoce: w tym winogrona stołowe. 

2. Winnice: sprzedające des produkty winiarskie. 

Klucz do interpretacji: 51% gospodarstw posiadających ule sprzedaje całość lub część swojego miodu poprzez krótki łańcuch dostaw 

 

Źródło SSP - Agreste – Spis rolny 2010 – wyniki wstępne 



1. Krótkie łańcuchy dostaw we Francji w 
liczbach 

 Rhône-Alpes, pierwszy region 
Francji z 31,6% gospodarstw 
sprzedających żywność w 
krótkich łańcuchach dostaw 

 

Zaopatruje skupisko ludności 

Obszar metropolitarny Lyonu: 
warunki sprzyjające krótkim 
łańcuchom dostaw z  3,2 mln 
mieszkańców  

 Tj. dzienne spożycie 
wynoszące: 
 1,6 mln litrów mleka  

 1 040 ton warzyw 

 Co stanowi również 3,5 mld 
spożytych posiłków rocznie 
przez mieszkańców i osoby 
pracujące na terenie obszaru 
metropolitalnego 
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Sposoby sprzedaży w KRÓTKICH 
ŁAŃCUCHACH DOSTAW 
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Krótki łańcuch dostaw 
gospodarstwo na tym korzysta 

Sposoby sprzedaży (poza winem)1 

w % gospodarstw 

Pierwszy Drugi2 Trzeci2 

W gospodarstwie 48 30 23 

Rynki 18 21 10 

Handel detaliczny 14 16 17 

Handel obwoźny 8 8 12 

Zbiorowy punkt 
sprzedaży 

5 8 8 

Duże i średnie 
powierzchnie 

3 4 6 

W koszykach 
(typ AMAP) 

1 3 4 

Restauracje handlowe 1 3 7 

Targi 1 3 7 

Wysyłkowo 0.4 2 4 

Żywienie zbiorowe 0.3 1 3 

Razem 100 100 100 

1 Główne sposoby sprzedaży  w krótkim łańcuchu dostaw 

(uszeregowane w zależności od ich udziału w obrotach) 
wszystkich typów produktów za wyjątkiem win. 

2. Ci, którzy zadeklarowali dwa lub trzy sposoby sprzedaży 
w krótkim łańcuchu dostaw 

W gospodarstwie, na rynkach, w handlu detalicznym,  
najpopularniejsze w krótkich łańcuchach dostaw 

(sposoby dominujące pod kątem obrotów, dla wszystkich produktów za wyjątkiem wina) 
Liczba odniesień 

(3 odpowiedzi możliwe na 
gospodarstwo) 

Rhone- 

Alpes 
Ain Ardeche Drome Isere Loire Rhone Savoie 

Haute* 

Savoie 

W gospodarstwie 6 888 628 927 1 188 1204 774 689 673 805 

Na rynkach 3 304 233 467 546 499 461 687 188 223 

Handel detaliczny 2 564 189 657 380 274 290 216 217 341 

W zbiorowym punkcie 
sprzedaży 1 403 112 148 238 257 156 1% 239 57 

Handel obwoźny 818 58 121 125 152 129 159 27 47 

Duże i średnie powierzchnie 553 47 66 106 70 78 58 73 55 

W koszykach (typ AMAP) 447 20 39 52 105 58 110 39 24 

Restauracje handlowe 365 20 60 52 45 47 58 31 52 

Targi 330 19 79 55 68 35 30 20 24 

Żywienie zbiorowe 142 5 15 16 18 27 35 13 13 

Wysyłkowo, przez Internet 132 4 20 40 16 24 15 7 6 

ŹRÓDŁO: rAGRESTE – SPIS ROLNY 2010 



Praktykowane łańcuchy oraz średnie obroty / 
gospodarstwo wg łańcucha na obszarze Rhône 
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Źródło:CA69,  
badanie z 2013 r. 

W Departamencie Rhône 
Średnie obroty wyniosły 75 636€ 

Łańcuchy 
Łańcuch 

praktykowany 
(liczba odniesień) 

Obroty 

wygenerowane przez 
każdy łańcuch 

Rynki 1 265 3 55 960 € 

Sprzedaż w 
gospodarstwie 

2 260 21 799 € 

Sklepy lokalne 3 128 17 242 € 

Zbiorowe 

punkty 
sprzedaży 

4 112 1 70 897 € 

Koszyki 86 4 30 667 € 

Handel 
obwoźny 

r 14 169 € 

Duże i średnie 
powierzchnie 

49 2 59 530 € 

Żywienie 
zbiorowe 

42 5 646 € 

Targi 32 12 350 € 

Platformy 28 30 051 € 

Komitety 
zakładowe 

10 12 497 € 

Dystrybutory 9 7 583 € 

Przedział 

Liczba gospodarstw 

Poniżej 10 000 € 59 

Od 10 000 € do 49 999 € 
185 

Od 50 000 € do 74 999 € 80 

Od 75 000 € do 99 999 € 
47 

100 000€ i powyżej 110 

Razem 481 

Tabela 1: podział obrotów wygenerowanych przez krótkie łańcuchy 
dostaw 

Krótkie łańcuchy dostaw: obroty 
w wysokości 36 milinów euro 



Izby rolnicze:  
liczący się partner dla rozwoju 

krótkich łańcuchów dostaw 

2 



Co to jest izba rolnicza? 
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Izba rolnicza - Francja: jednostka administracji publicznej o charakterze gospodarczym i 

zawodowym 
      



Co to jest izba rolnicza? 
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Izba rolnicza - Francja: kierowana przez wybieranych członków reprezentujących świat 
rolnictwa i obszarów wiejskich 

 

      



Izba rolnicza Departamentu Rhône 

Departament Rhône 
Region Rhône-Alpes 

Lyon 

Paris Izba rolnicza Departamentu Rhône  

 82 ekwiwalentów zatrudnienia 
w pełnym wymiarze czasu 
pracy, 95 pracowników 
szeregowych 

 budżet 9 mln € 

 1/3 podatków od gruntu 
niezabudowanego 

 1/3 subwencji (wspólnoty, 
Europa,…) 

 1/3 świadczenia usług 5946 gospodarstw 

44% sprzedaje swoje produkty  
w krótkich łańcuchach dostaw 

2/3 gospodarstw < 20 ha: 
 warzywa:   7 ha 
 uprawa winorośli:  10 ha 
 owoce:   12 ha 
 przetwory mleczne: 48 ha 



Zadania izb rolniczych w zakresie krótkich 
łańcuchów dostaw na terenie Rhône-Alpes 
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3 duże obszary:      

- Produkcja w gospodarstwie, sprzedaż bezpośrednia, krótkie łańcuchy dostaw* 

- Lokalne łańcuchy żywności  

- (agroturystka i turystyka winiarska)              

2 marki krajowe:   

- „Bienvenue à la Ferme” 

- „Marchés des Producteurs de Pays” 

Koncentracja na krótkich łańcuchach dostaw *: 

- 7 departamentalnych izb rolniczych: - 30 agentów ds. rozwoju 

                                                                         - 20,6 ekwiwalentu pełnego 

wymiaru czasu pracy 

- 1 regionalna izba rolnicza: - 2 agentów ds. rozwoju 

     - 1,2 ekwiwalentu pełnego wymiaru czasu pracy      

Ekwiwalent pełnego wymiaru 

czasu pracy (Equivalent Temps 

Plein, ETP) 

liczby: CRARA - 2016 



Obszary działania izb rolniczych w zakresie krótkich 
łańcuchów dostaw na obszarze Rhône-Alpes 
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Instalacja, przeniesienie, zatrudnienie i szkolenie rolników: przyjęcie i działania wykonawców projektu, 

krótkie szkolenia… ; 

 

Doradztwo indywidualne: wsparcie techniczne lub ekonomiczne rolników i ich projektów, diagnoza, 

ekspertyza, udostępnienie wiedzy specjalistycznej…; 

 

Wsparcie dla projektów zbiorowych: tworzenie, prowadzenie, wsparcie i wiedza ekspercka (sprzedaż 

zbiorowa, zbiorowe warsztaty dotyczące uboju i przetwórstwa, projekty grupowe, stowarzyszeniowe, 

branżowe…); 

 

Promocja produktów lokalnych, rozwój marek krajowych; 

 

Opracowanie produktów, narzędzi i metod, badania, kapitalizacja doświadczeń i praktyk, śledzenie 

innowacji, perspektywy, AAP…; 

 

Prowadzenie sieci i koordynacja tematyki: grupy zawodowe, wspólne ponoszenie kosztów i ryzyka, 

reprezentacja przed instancjami krajowymi, interwencje… 



Samorządy, instytucje i pozostali partnerzy izb 
w krótkich łańcuchach dostaw 
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Instytucje:  

państwo francuskie, Europa 

- Finansowanie 

- Polityka przyjazna krótkim 

łańcuchom dostaw 

- Przepisy ustawowe i wykonawcze 

- Zaproszenia do składania wniosków 

- Wsparcie rozwoju (przewodniki, 

narzędzia, badania…)  

Samorządy terytorialne: 

Departementy, region… 

- Polityka przyjazna krótkim łańcuchom 

dostaw 

- Badania, diagnoza, możliwości 

realizacji, odniesienia dotyczące krótkich 

łańcuchów dostaw  

- Bezpośrednie dotacje do inwestycji 

(przetwórstwo  / sprzedaż) 

- Eventy przeznaczone dla szerokiej 

publiczności 

- Działania terytorialne 

- Finansowanie 

Samorządy lokalne:  rady 

miejskie, sfera publiczna, 

aglomeracje… 

- Konkretne działania związane z 

rozwojem krótkich łańcuchów 

dostaw: pomoc logistyczna i 

praktyczna / wyszukiwanie lokali, 

gruntów, udostępnienie przestrzeni 

publicznych, przepisy, zarządzanie  

- Podpisywanie umów z rolnikami; 

- Materiały promocyjne, 

komunikacja… Partnerzy techniczni i badania 

- Wiedza ekspercka / doświadczenie 

- Zaproszenia do składania wniosków 

Prasa, media 

- Komunikacja skierowana do 

szerokiego grona odbiorców i 

profesjonalistów 

Pozostali partnerzy… 

- Organizacje zawodów rolniczych 

- Rolnicze placówki edukacyjne 

- Przedsiębiorstwa rolno-spożywcze 

- Konsumenci… 



 
PANORAMA różnych form krótkich łańcuchów 

dostaw   

 1. Wstęp 

2. Rynki detaliczne 

3. Koszyki 

4. Internet 

3 

5. Dystrybutory 

6. Zbiorowe punkty 
sprzedaży 

7. Supermarkety 

8. Sklepy wielko- i 
średniopowierzchniowe 



Duże i średnie powierzchnie 
handlowe= 70% całkowitego rynku 
żywności 
 
2,3% przedsiębiorstw realizuje 80% 
obrotów 

Krótkie łańcuchy dostaw 
= 8% całkowitego rynku 
żywności 

Udział krótkich łańcuchów dostaw w 
łańcuchach dostaw 

21 
Źródło: CESE 



2. Rynki detaliczne na obszarze Rhône 

24 

94 

60 

73 

132 

  1 rynek

  2 rynki

  3 do 9 rynków

  Lyon Villeurbanne

359 systemów 

animowania rynku na 

terenie Rhône 

 

36% w Lyonie  

i Villeurbanne 

Źródło: badanie gospodarstw domowych CCIL 2017 

 



2. Rynki detaliczne na 
obszarze Rhône 
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 Na poziomie krajowym:  

Udział w rynku rynków detalicznych: 
3% 

 Na obszarze Rhône: 

Udział w rynku rynków detalicznych: 
7,3% 

Źródło: 10.  
Badanie gospodarstw domowych CCIL 

Wielkie powierzchnie 

Drobni handlowcy 

Handlowcy praktykujący handel obwoźny 

Rozwój udziału form sprzedaży produktów żywnościowych w % potencjału 

konsumpcji od 1980 r. 



2. Rynki: wzrost obrotów 

W mln € 

W 2017 r. obroty na 
rynkach ulicznych 
wzrosły o  20% w 
porównaniu z 
poprzednim okresem  
 

Źródło: badanie gospodarstw domowych CCIL 2017 

 

Nieżywnościo-
we 
 
Żywnościowe 



Rynki wyspecjalizowane 

 
Rynki producentów rolnych / Rynki Bio 

- Popołudnie / Wieczór: od 16:00 do 19:00  

- Specjalna karta „Marché de producteurs de Pays”  

(„Rynek Producentów Lokalnych”)      
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Rynki przy okazji imprez 
- Turystycznych w okresie letnim - Świątecznych: Boże 

Narodzenie, Wielkanoc,  

- Dni „Drzwi Otwartych”         

 

Rynki w gospodarstwie 

        cotygodniowe, comiesięczne… 

Marchés des 
Producteurs de Pays 



Witamy w gospodarstwie: krajowa sieć 
izb rolniczych 

 8000 rolników, 

 proponujących różne usługi 

 Ponad 3500 w sprzedaży bezpośredniej 

 Ok. 600 w zakładach żywienia zbiorowego 

 Ok. 2000 miejsc zakwaterowania 

 Ok. 1000 w zakresie wypoczynku/odkrywania regionu na całym 
terenie 

 Sieć regionalna 

 Wspólna strona internetowa 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes 
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Bienvenue à la Ferme Rhône 

.    

Bienvenue à la Ferme Rhône 

Produits 

fermiers 

Restauration Loisirs Séjours 



Stowarzyszenie na rzecz podtrzymania 
drobnego rolnictwa(Association pour le maintien 
d'une agriculture paysanne, AMAP) 
 

 Pierwsze utworzone w 2001 
r. 

 2015 r.: 2000 stowarzyszeń 
obejmujących 250 000 
rodzin  

 Oraz 1500 producentów 

 Przede wszystkim podejście 
konsumenckie. 

 Związanie umową 
dotyczącą rodzaju koszyka 

 

27 Źródło : MIRAMAP 



Stowarzyszenia AMAP / CSA (Community Supported 
Agriculture – Rolnictwo wspierane przez samorządy) 
w Europie 
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Szacowana liczba CSA w krajach europejskich w 2015 r. 

France 

Belgique 

Italie 

Allemagne 

Royaume-Uni 

Espagne 

Susse 

Pays-Bas 

Norvège 

Autriche 

Rêp. tchèque 

Croatie 

Roumanie 

Hongrie 

Suède 

Finlande 

Slovaque 

Pologne 

Grèce 

Irlande 

Serbie 



Pozostałe systemy koszykowe 
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Koszyki świeżych 

produktów SNCF 

Koszyk podróżującego 

na dworcu w Dijon 



Strony internetowe: la ruche qui dit oui (dosł.: 
ul mówi „tak”) 

Pierwszy punkt otwarty w 2011 r. 

2016: 800 punktów 

5000 aktywnych producentów 

160 000 aktywnych klientów 

Wygenerowany obrót: 40 mln EUR 
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Źródło : strona internetowa RQDO, Listopad 2017 r. 

La Ruche qui dit oui ! 

Les Producteurs 

doivent se trouver à 

moins de 250 kilomètres 
du lieu de distribution 

Les producteurs 

fixent leurs prix 
librement 

La Ruche Qui dit Oui ! 

n’agit pas comme un 

intermédiaire mais comme 

un prestataire de service 

(outils de 

commercialisation, de 
facturation, d’animation...) 



circuits de proximité 

Strony internetowe: LOCAVOR 
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Pierwsze otwarcie w 2014  r. 
Sześćdziesiąt aktywnych Locavors actifs 
Dwadzieścia w budowie 
50 000 członków 
1700 producentów i rzemieślników 

est une communauté vous permettant d’acheter 

ou de vendre facilement les produits de votre 

région sur Internet 

En limitant considérablement les intermédiaires, 

nous soutenons un réseau plus équitable pour les 

producteurs et diminuons le gaspi généré par les 

circuits de distribution classique. 



Strony internetowe: koncepcja rolników 
„drive” 

 Pierwszy uruchomiony w 2012 
r. 

 Sieć „Bienvenue à la ferme” 
wspierana przez izby rolnicze 

 

 122 rolników „drive” i punktów 
sprzedaży  

 700 producentów  

 3,7 mln obrotów 
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Źródło: drive-fermier.fr, listopad 2017 r. 



Strona internetowa: Agrilocal, narzędzie służące do 
przeprowadzania konsultacji dla rynków publicznych 

33 

Narzędzie stworzone 
przez Radę Generalną 
Drôme. 
Cele:  
Umożliwienie kolegiom 
współpracującym 
bezpośrednio 
uruchomienia konsultacji 
reguł. 
Umożliwienie rolnikowi 
udzielenia odpowiedzi „z 
łatwością” 

ACCUEIL 

L'ASSOCIATION 

L'OUTIL AGRILOCAL 

LE RÉSEAU AGRILOCAL 

NOUS CONTACTER 

ON EN PARLE... 

FOURNISSEURS 

A qui s’adresse Agrilocal ? 

Fournisseurs du département adhérent 

Agrilocal garantit un accès de tous les fournisseurs à la commande publique et privée 

Agrilocal est ouvert à l'ensemble des producteurs ou revendeurs de produits agricoles des 

départements adhérents ainsi qu'aux entreprises en mesure de présenter une garantie au 
niveau de la traçabilité des produits proposés à la vente 

facile : vous accédez aux consultations des restaurants collectifs publics 
direct : vous proposez votre production directement aux acheteurs 

valorisant : votre exploitation, vos productions et votre travail sont mis en valeur sur une 
page dédiée 



Strona internetowa: Via terroirs, narzędzie dla 
profesjonalistów 
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NOTRE HISTOIRE 

Via Terroirs est né à Lyon, berceau de nombreuses initiatives en 

circuit court. D'abord sous le nom de Cultures Chefs, Baudouin 

et Oliver les cofondateurs ont imaginé une solution pour 

permettre aux 

restaurants de s'approvisionner localement, en direct des 

producteurs. A l'aide de premiers producteurs et chefs fidèles, 

nous avons construit cette plateforme collaborative. Le plaisir 

des premiers utilisateurs de travailler ensemble a confirmé notre 
ambition et nous a poussé à développer le réseau. 

Accueil Qui sommes nous Je suis professionnel Je suis producteur Nous contacter Se connecter 



Automatyczne dystrybutory 

Szafki „Au bout du champ” Boîtes@Meuh otwarty 24 godziny 
na dobę 7 dni w tygodniu 

Plessis-Robinson - Paris 
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Automatyczny dystrybutor mleka 
surowego 



Zbiorowe punkty sprzedaży 

 300 sklepów producentów we 
Francji  

 115 sklepów w regionie Rhône 
Alpes  

 20 na terenie Rhône,  

 Pierwszy powstał w 1978 r.,  

 Ostatni – w maju 2016 r. 

 Obroty oscylują od 90 000 € 
do  4 mln € 

 Średnie obroty ok. 1 mln € w 
zależności od pozycjonowania 
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Zbiorowe punkty sprzedaży 

• Zbiorowa forma sprzedaży bezpośredniej produktów 
rolnych w stałym miejscu: producenci tworzą sklep 
celem zaproponowania konsumentom szerokiej gamy 
produktów pochodzących ze swoich gospodarstw.   

• Zapewniają stałą sprzedaż  

• Wspólnie zarządzają sklepem 

• Swa statusy: wspólnika (średnio 12) i deponującego 
sprzedawcy (średnio 10) 

• Fakturowanie produktów à postériori: każdy pozostaje 
właścicielem tych produktów ( = bezpośrednie 
doręczenie): 14% / 26% 

• Struktura pobiera prowizję od sprzedaży 
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W kierunku „supermarketów lokalnych”? 

Cœur Paysan 

 35 producentów wykupuje 
supermarket Lidl 

 Zasięg: poniżej 40 km 

 400 m2 
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35 PAYSANS RACHETENT  
UN SUPERMARCHÉ 

POUR DES PRODUITS LOCAUX ET VARIÉS. COÈWPAYSAN COURT-
CIRCUITE LA GRANDE DISTRIBUTION 



W kierunku „supermarketów lokalnych”? 
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Smak i jakość – Caen 
• Inicjatywa osoby prywatnej 
• Pierwszy sklep „Partenaire Bienvenue 

à la Ferme” 
• 1200 produktów, w tym 1000 

normandzkich 
• 120 dostawców, w tym 90 

normandzkich 
 70 producentów „Bienvenue à la 

ferme” 
 15 małych i średnich 

przedsiębiorstw, które przystąpiły 
do wspólnej marki „Gourmandie” 

 35 innych producentów, 
rzemieślników lub małych i 
średnich przedsiębiorstw 
normandzkich 



W kierunku „supermarketów lokalnych”? 
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O’Tera: 
Initiative sklepu 
wielkopowierzch
niowego 
Auchan: 
4 sklepów  
150 
producentów 

Źródło: o-tera.com 

file:///


Supermarkety partycypujące 

Spożywczy supermarket spółdzielczy 
Park Slope Food Coop (PSFC):  

Założony w 1973 r. w Brooklynie, USA- 
16 000 członków – każdy przepracowuje 
na zasadzie wolontariatu 3 godziny w 
miesiącu.  

Możliwość zakupu bardzo różnorodnych 
produktów spożywczych i artykułów 
gospodarstwa domowego, przyjaznych 
dla środowiska / tańszych 

Boycott od 2014 r.: 

Coca-cola, minute maid, plastikowe 
butelki i torby plastikowe 

 La Louve w Paryżu: 2010 stworzony 
przez 2 Amerykanów w oparciu o model 
PSFC. Taka sama zasada działania, 
100€ udziałów socjalnych 

 2017, nowy lokal z kampanią 
finansowania 
społecznościowego (KissKissBankBank) 
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11 we Francji 
oraz w Belgii 

http://www.kisskissbankbank.com/le-supermarche-collaboratif-de-la-louve--3


W kierunku „supermarketów lokalnych”? 
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• 3 sklepy: Toulouse, Dijon, 
Auch  

• 700 m2, 2500 produktów 
pochodzących od 200 
producentów 

• 70% produktów 
pochodzących z regionu 

• Cel na 2025 r.: 200 sklepów 

Inicjatywa spółdzielni: „Frais d’ici” (Świeże stąd) 

BLISKOŚĆ Frais d'ici to inicjatywa grup rolnych z regionu Midi-
Pyrénées realizowana przez 4 spółdzielnie: 

Frais d’ici stawia na bliskość. Ponad 70 % proponowanych produktów 

pochodzi z naszego regionu Midi-Pyrénées oraz z okolic Toulouse. 

W Frais d'ici z każdym produktem wyraźnie związany jest producent, grupa 
producentów, obszar. 

SMAK 

Żeby produkty miały smak Frais d'ici wybiera produkcję lokalną i szanuje 

pory dostępności owoców i warzyw. Wszystkich produktów w naszym sklepie 
próbowali nasi pracownicy. 

Jej celem jest promowanie bliskości produkcji, smaku, 

sprawiedliwej ceny i  jej podziału pomiędzy producentów a 

konsumentów. Frais d'ici przybliża swoim klientom 

produkty producentów z Midi-Pyrénées i tym samym 
przyczynia się do rozwoju naszego regionu. 

Frais d’ici jest filią In Vivo, pierwszej francuskiej grupy 

spółdzielni rolniczych powstałej z połączenia 271 

spółdzielni. InVivo działa we wszystkich obszarach podaży 

produkcji roślinnej i zwierzęcej kluczowych dla kondycji 
ekonomicznej i ekologicznej rolników i hodowców. 

Frais d’ici jest nową marką „prawdziwego” codziennego 
jedzenia. 

SPRAWIEDLIWA CENA 
Wybierając krótkie łańcuchy dostaw, Frais d’ici oferuje najsprawiedliwsze 

ceny zarówno dla was, jak i dla producentów z naszego regionu. 

 

PODZIAŁ 



Producenci i sklepy wielko- i 
średniopowierzchniowe: rynek lokalny 

 Współpraca rolnicy / sklepy wielko- i średniopowierzchniowe ma 
długą tradycję!  

 Nowość polega na:  

 Wskazaniu w sklepach produktów lokalnych, lub 

 Wskazaniu miejsca pochodzenia, lub 

 Zwiększeniu udziału sprzedaży bezpośredniej od producentów 

 Sklepy wielko- i średniopowierzchniowe są podmiotami, których 
nie da się ominąć (70% udziałów w rynku żywności) 
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Producenci i sklepy wielko- i 
średniopowierzchniowe: rynek lokalny 
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Źródło: euro group 
consulting Osoby prowadzące 

działalność na własny 
rachunek mają często 
przywilej pracy 
bezpośredniej. 
Przypomnienie: lokalne 
sklepy= 2. najczęściej 
praktykowany łańcuch 
w przypadku 
producentów w 
krótkich łańcuchach 
dostaw 



Produkty lokalne i sklepy wielko- i 
średniopowierzchniowe 

 Dla 65% Francuzów dystrybutorzy odpowiadają za 
mobilizację producentów lokalnych (+ 5 punktów w 
porównaniu z 2014 r.)  

Źródło : Ethicity 2016 
 

 Produkty lokalne stanowiły od 5 do 10% oferty sklepów 
wielko- i średniopowierzchniowych i detalistów w 2011 
r. (Źródło : CTIFL) 
 

 Podjęcie konkretnych działań przez różne marki 
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Monoprix „Made in pas très loin” (wyprodukowano 

niedaleko) 
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Uruchomiona pod koniec  
2015 r. na terenie Île-de-France 
Wprowadzona w 8 regionach 
Poniżej 100 km 
200 dostawców 
157 produktów w Île-de-France 



Casino i „Le meilleur d’ici” (najlepsze stąd) 
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Odległość poniżej 
80 km 
1270 dostawców   
17 000 produktów  
Dedykowane 
powierzchnie 



System U: „U de nos régions” (U z naszych regionów) 
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34 „regiony”  
3000 produktów 
500 mln obrotów w 
2016 r. 
Cel: 1 mld w 2022 r., 
tj. 10% sprzedaży  



Leclerc i jego „Alliances locales” (Lokalne sojusze) 

49 

7000 sojuszy 
w odległości 
poniżej 150 
km 



Carrefour 
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60 000 produktów 
lokalnych 
dystrybuowanych 
w 5 600 sklepach 
+ 7% w 2016 r. 
= 9% obrotów 
 
Bretania: 4000 
produktów bretońskich 
(tj. 20 % asortymentu 
artykułów 
spożywczych)  



Wyzwania 

Krótkie łańcuchy dostaw przyczyniają się do rozwoju: 

 rolnictwa 

 żywności „zdrowej i wysokiej jakości” oraz 
zrównoważonej 

 terytoriów,  

 ruchów społecznych 

poza kwestiami związanymi z rolnictwem 
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