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Warszawa, 20.07.2018 r.

Szanowni Państwo!
Główną ideą konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich.
Państwo, Laureaci XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich” nie tylko tworzycie nowe miejsca pracy dla mieszkańców
wsi, ale też realizujecie ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności. Wasze firmy charakteryzują się wysokim poziomem rozwiązań technologicznych, organizacyjnych oraz wykorzystaniem lokalnego potencjału.
To także znakomity przykład efektywnego wykorzystywania środków finansowych pozyskiwanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Idea Konkursu doskonale wpisuje się w przedstawiony wspólnie przez premiera Mateusza Morawieckiego i mnie „Plan dla wsi”.
Zawarte w nim rozwiązania maja pomóc w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zwracamy uwagę na obniżenie kosztów produkcji zwiększając wsparcie finansowe przy zakupie
paliwa używanego do produkcji rolnej z 86 do 100l/ha. Dodatkowe wsparcie uzyskają producenci bydła. Rozszerzamy możliwości sprzedaży detalicznej przez rolników o sklepy, restauracje, szkoły hotele itp. Utworzymy Narodowy Holding Spożywczy. Rolnicy muszą uczestniczyć kapitałowo w przetwórstwie.
Stawiamy również na zwiększenie produkcji żywności wysokiej jakości. Naszą szansą jest
również rolnictwo ekologiczne i otrzyma ono wsparcie, ale nie będzie to funkcjonowało tak
jak do tej pory. Wsparcie otrzymają te gospodarstwa, które rzeczywiście produkują.
Będziemy stawiać na promocję. Przywróceni zostaną radcowie rolni w ambasadach najważniejszych z punktu widzenia zbytu naszych produktów rolno-spożywczych.
Jestem przekonany, że realizacja „Planu dla wsi” przyczyni się do dalszego rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Uczestnikom XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich” w poszczególnych - kategoriach indywidualnej, rodzinnej,
zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych, życzę dalszych sukcesów
i satysfakcji z realizacji kolejnych planów.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski
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Szanowni Państwo,
Już od osiemnastu lat Centrum Doradztwa Rolniczego wyłania
corocznie laureatów ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”.
Jego podstawową ideą, wciąż świeżą i aktualną, jest promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Konkurs „Sposób na Sukces” to efekt wspólnych działań Centrum
oraz wielu partnerów i współpracowników. Są wśród nich organizacje społeczne, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, instytucje
publiczne, samorządy oraz media skupione wokół idei promocji i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Wzrost gospodarczy i polepszenie sytuacji dochodowej mieszkańców polskiej wsi zależy
w dużej mierze od lokalnych przedsiębiorców. Laureaci XVIII edycji konkursu to świadomi
i odpowiedzialni biznesmeni. Ich sukces to wypadkowa osobistych talentów i ciężkiej pracy
oraz poczucia więzi ze społecznością lokalną. Umiejętne wykorzystanie funduszy unijnych,
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 oraz szczególnie 2014-2020,
pozwala na innowacyjny rozwój przedsiębiorstw wiejskich.
Tegoroczni laureaci to specjaliści wprowadzający do produkcji technologie laserowe,
usługi agroturystyczne połączone z edukacją lub opieką nad dziećmi i seniorami, powstają
domy dziennego pobytu dla osób starszych i chorych. To nowe formy i kierunki działalności,
które pozwalają na wykorzystanie talentów przedsiębiorców, a przy tym są otwarte na klientów pochodzących z różnych środowisk i mających różnorodne potrzeby, o których jeszcze
dekadę temu nie myślano.
XVIII edycja konkursu odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. Trzeba również pamiętać, że od początku funkcjonowania konkurs objęty jest patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a obecną XVIII edycję
objął patronatem Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na zaangażowanie kadry doradców zatrudnionych
w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, wspierających i doskonalących wiedzę
i umiejętności przedsiębiorców z zakresu korzystania z funduszy unijnych, co niewątpliwie
ułatwiło start wielu uczestnikom konkursowej rywalizacji.
Finaliści XVIII edycji konkursu „Sposób na Sukces” to nie tylko utalentowani przedsiębiorcy, ale bardzo często lokalni liderzy. Ich inicjatywy tworzą nowe miejsca pracy, aktywizują
lokalną społeczność, budują nowe pokolenia aktywnych gospodarczo mieszkańców wsi.
Dla wielu z nich, pracujących w gospodarstwach rolnych, pozarolnicza działalność gospodarcza jest szansą na dywersyfikację dochodów i tworzy kolejny impuls rozwoju obszarów
wiejskich.
Obecny finał konkursu jest sprzyjającą okazją do złożenia podziękowań organizacjom
i instytucjom zgłaszającym kandydatów do konkursu. Znajomość realiów życia gospodarczego lokalnych społeczności i umiejętność wyszukiwania autentycznych liderów przedsiębiorczości buduje jego wysoki poziom.
Dziękuję Radzie Programowej i Jury konkursu „Sposób na Sukces”, współorganizatorom
oraz partnerom zaangażowanym w organizację Konkursu. Ich listę znajdziecie Państwo
w dalszej części katalogu.
Serdecznie gratuluję laureatom XVIII edycji konkursu „Sposób na Sukces” i życzę dalszych
osiągnięć oraz satysfakcji z prowadzonej działalności.
Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego
Jacek Węsierski
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KONKURS „SPOSÓB NA SUKCES”
Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces” – przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
powstał w 2000 roku z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Pomysłodawcą idei konkursu była p. Maria Napiórkowska-Gzula – pracownik CDR w Brwinowie.
Główne cele konkursu to:
1. promocja rozwoju przedsiębiorczości tworzącej nowe miejsca pracy na obszarach
wiejskich,
2. aktywizacja gospodarcza mieszkańców obszarów wiejskich,
3. upowszechnianie informacji o sposobach pozyskiwania środków na dofinansowanie
przedsięwzięć gospodarczych,
4. promocja przedsięwzięć zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013 oraz PROW 2014-2020,
5. promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich,
6. wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami konkursu.
Od pierwszej edycji konkursu współorganizatorem było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele Ministerstwa brali czynny udział w Radzie Programowej Konkursu
służąc swoją wiedzą i nadając odpowiednią rangę przedsięwzięciu.
Osiemnaście lat funkcjonowania konkursu to efekt wspólnych działań partnerów Centrum Doradztwa Rolniczego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najważniejszą rolę
w organizacji konkursu spełniały przede wszystkim ośrodki doradztwa rolniczego. Zaangażowanie kadry doradczej miało bezpośredni wpływ na doskonalenie wiedzy i umiejętności
korzystania z funduszy unijnych. To właśnie doradcy znając lokalną społeczność, zgłaszali
przedsięwzięcia z terenu swojego działania do konkursu „Sposób na Sukces”. W latach 20002018 wyłoniono 279 laureatów i wyróżnionych w konkursie.
Liczba laureatów w poszczególnych wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego we wszystkich latach przedstawia się następująco: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu - 19, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie - 23, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - 16, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku - 5, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach - 11, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach - 16, Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie - 28, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie - 1, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale - 12, Podlaski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie - 16, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu - 14, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - 26, Świętokrzyski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - 17, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie - 21, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - 19, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach - 16.
Laureaci pierwszych edycji konkursu korzystali z przedakcesyjnego Programu na rzecz
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej laureaci wykorzystali dofinansowanie z PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020. 40% laureatów konkursu wykorzystało fundusze unijne. Na przestrzeni lat 2000-2018 należy zauważyć
ogromną różnorodność zgłaszanych do konkursu przedsięwzięć i tak:
35% - to działalność produkcyjna, 32% - działalność usługowa, 33 % - działania aktywizujące
społeczność lokalną i promocja włączenia społecznego.
Możemy stwierdzić że cele i zadania ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” są
zrealizowane, a idea rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich doskonale wpisuje
się w realizację wspólnej polityki rolnej.
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Koneser Sp. z o.o.
Anita Wituska - Prezes

Łochocin 6
87-600 Lipno
pow. lipnowski
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 794 708 727
e-mail: biuro@palacykgozdawa.pl
www:palacykgozdawa.pl

Lipno

LAUREACI

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Rozbudowa i nadbudowa istniejącego dworku - budynku mieszkalno-usługowego
o pomieszczenia mieszkalne, kuchenno sanitarne i salę bankietową

Pałacyk Gozdawa to prawie stuletni zabytkowy obiekt wybudowany
w latach 1926 – 1928. Styl klasycystyczny budynku i otaczający go 1,5
ha park z zarybionym stawem tworzą
idealne miejsce na organizowanie uroczystości okolicznościowych.
Rozwój usług w tym zakresie wymagał rozbudowy i nadbudowy piętra istniejącego już dworku. Powstały
nowe pomieszczenia mieszkalno-usługowe, kuchenne, sanitarne, piękna
sala bankietowa.
Pałacyk Gozdawa oferuje usługi
tematycznie powiązane z tradycjami
regionu.
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KATEGORIA INDYWIDUALNA

Właścicielka organizując imprezy okolicznościowe wykorzystuje bogactwo
kultury materialnej wsi oraz dziedzictwo i tradycje kulinarne regionu ziemi dobrzyńskiej. W ofercie możemy spotkać produkty i dania kuchni myśliwskiej, gęsinę
i ręcznie lepione pierogi.
Na terenie pałacyku prowadzone są dla lokalnej społeczności imprezy plenerowe,
warsztaty kulinarne i rękodzielnicze.
Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje na szkoleniach organizowanych przy
współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Nagrodzone przedsięwzięcie zrealizowano dzięki dofinansowaniu Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 5.2.1 Wsparcie Inwestycji Mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego 2007–2013 r.
W pałacyku obecnie pracują cztery osoby – na umowę o pracę oraz od trzech do
pięciu osób na umowę zlecenie.
Obiekt ma znaczenie historyczne. Dzięki odrestaurowaniu i czynnemu użytkowaniu
skutecznie promuje gminę i cały region dobrzyński.
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Gospodarstwo Agroturystyczne
i Ekologiczne „7 OGRODÓW”
Grażyna Kugiel
Łowicz Wałecki 50
78 - 650 Mirosławiec
pow. wałecki
woj. zachodniopomorskie
tel. 67/259 96 17
e-mail: 7ogrodów@gmail.com
www:7ogrodów.pl

Mirosławiec

Nagrodzone przedsięwzięcie:

LAUREACI

Rozwój Gospodarstwa agroturystycznego i ekologicznego „7 Ogrodów”

„7 Ogrodów” to nie tylko gospodarstwo agroturystyczne, to wyjątkowe miejsce,
w którym łączą się zalety ekologii i edukacji. To przepiękny zakątek, w którym siódemka
pojawia się w różnych odmianach. Jest tu siedem ogrodów, siedem domków, siedem
alejek i siedem bajek. Na terenie 5 ha gospodarstwa organizowane są warsztaty: malarskie, rzeźbiarskie, decoupage, ceramiki, zdobienia tkanin oraz gotowania, a także pokazy wypieku chleba. „7 Ogrodów” to również miejsce koncertów i plenerów malarskich.
10
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Pozyskane środki unijne to:
1. PROW 2007 – 2013 – 3.1.2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
2. PROW 2007 – 2013 – Leader – „Wsparcie rozwoju lokalnego”
3. PROW 2007 – 2013 – Program Operacyjny Ryby
Gospodarstwo agroturystyczne „7 Ogrodów” to firma rodzinna. Prowadzona działalność stanowi główne źródło utrzymania rodziny.
Pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony – trzy
osoby. Pracownicy sezonowi są zatrudniani na podstawie umowy zlecenia – dziesięć
osób.

XVIII EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

KATEGORIA INDYWIDUALNA

Gospodarstwo współpracuje z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie i z Uniwersytetem Szczecińskim organizując zajęcia dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wysoka jakość usług, piękno ogrodów czyni to
miejsce wyjątkowym. Oprócz pracy właścicieli, przyczyniły się do tego także dobrze
zagospodarowane dotacje unijne.
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„DAKK”
Danuta Niedzielska
ul. Hanki Lewandowicz 5
26 - 930 Garbatka Letnisko
pow. kozienicki
woj. mazowieckie
tel. 504 060 717
e-mail: dakk.niedzielska@gmail.com
www:dak.com.pl

Garbatka
Letnisko

LAUREACI

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa „DAKK” poprzez doposażenie w dwie
maszyny raszlowe do produkcji płaskich produktów tkanych - siatki polietylenowej
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W roku 2012 powstała rodzinna firma DAKK. Głównym produktem firmy jest siatka
polietylenowa do owijania bel słomy, siana i kiszonek.
W Polsce jest tylko trzech producentów siatek rolniczych do owijania bel siana, słomy, kiszonki oraz rozdrobnionych pokosów podczas okresu żniw. W obrębie kilku województw nie ma podmiotu zajmującego się tym samym rodzajem działalności.
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KATEGORIA INDYWIDUALNA

W 2013 r. zakupiono pierwszą
raszlową maszynę do produkcji siatki.
Zakup dokonany został przy wsparciu
finansowym środków Unii Europejskiej
w ramach PROW 2007-2013 działanie
3.1.2 – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
W marcu 2016 roku i w kwietniu 2017
roku zostały zakupione dwie maszyny
do przetwarzania tworzyw sztucznych
firmy Sunrise Plastic Machinery Co. Ltd.
Produkowana na tych maszynach siatka
służy do stabilnego utrzymania ładunku na paletach oraz pozwala na bardzo dokładne
ubicie przewożonego materiału. Siatka może być również wykorzystywana przy pakowaniu: świeżych produktów, napojów zimnych i gorących, produktów mlecznych, produktów mięsnych i rybnych, materiałów budowlanych, produktów chemicznych itp.
W 2013 roku przedsiębiorstwo zatrudniało trzy osoby, po doposażeniu parku maszynowego o dwie maszyny, zatrudnienie zwiększyło się o pięć osób.
Maszyna zakupiona w 2016 roku została sfinansowana w 45% w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 – „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
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„Agro-Tom”
Tomasz Kaniewski
ul. Błonie 46
63 - 860 Pogorzela
pow. gostyński
woj. wielkopolskie
tel. 697 621 349
e-mail: biuro@agro-tom.eu
www:agro-tom.eu

Pogorzela

LAUREACI

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Rozbudowa zakładu produkcyjnego maszyn rolniczych „Agro-Tom”
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Firma Agro-Tom powstała w 2005 roku i zajmuje się produkcją maszyn rolniczych,
kładąc szczególny nacisk na jakość wykonywanych produktów. Posiada bogate zaplecze projektowe i produkcyjne co pozwala, zaprojektować, wykonać, wdrożyć oraz serwisować maszyny.
Proces rozbudowy firmy AGRO-TOM rozpoczął się na początku roku 2016 i jest
procesem długofalowym, obejmuje modernizację obecnych budynków oraz budowę hali produkcyjnej. Dzięki rozbudowie powstało miejsce na nowe nowoczesne
maszyny. Zwiększyła się kadra pracownicza oraz poszerzono zakres produkcji
o siłowniki cylindryczne - dzięki czemu jest ona niezależna i samodzielna.
Unowocześnienie zakładu przyczyniło
się do zdobycia nowych rynków zbytu
za granicą. Obecnie powierzchnia hali
pod dachem wynosi 4000 m2. Firma
współpracuje z 40 markami handlowymi
w Polsce i podobną liczbą podmiotów za
granicą.
AGRO-TOM zapewnia swoim klientom:
1. Transport na terenie całego kraju
2. Profesjonalne doradztwo
3. Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb
4. Możliwość obejrzenia maszyn
5. Szybki serwis gwarancyjny
6. Serwis pogwarancyjny
7. Preferencyjne ceny materiałów eksploatacyjnych
XVIII EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

Zgodność urządzeń z polskimi normami: Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności
Atrakcyjne rabaty

Firma zatrudnia sto dwadzieścia osób. Większość osób z załogi to lokalni mieszkańcy gminy Pogorzela. AGRO-Tom otrzymała wiele nagród i medali na Międzynarodowych Targach Rolniczych Polagra w Poznaniu.
W roku 2015 kompaktowy agregat uprawowy UPH został Maszyną Rolniczą Roku.
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KATEGORIA INDYWIDUALNA

8.
9.
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„Rancho Colorado”
Anna Agaciak
Trzciel
Odbudowa

Trzciel Odbudowa 14A
64-361 Miedzichowo
pow. nowotomyski
woj. wielkopolskie
tel. 602 764 256
e-mail: enva@op.pl
www:rancho-colorado.pl

Nagrodzone przedsięwzięcie:

LAUREACI

Rozwój turystyki poprzez poprawę stanu infrastruktury rekreacyjnej oraz uatrakcyjnienie pobytu gości poprzez zakup i montaż basenu, siłowni zewnętrznej, placu zabaw
w „Rancho Colorado”
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„Rancho Colorado” leży na terenie gminy Miedzichowo. Jest to niewielka gmina
w województwie wielkopolskim. Ogromną powierzchnię gminy, bo aż 70% zajmują
lasy i czyste jeziora. Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego RYBY i z PROW
2007-2013 z programu – „Małe Projekty” na terenie obiektu wybudowano domki letniskowe, hotel dla koni, powstało pole campingowe.
W roku 2012 wybudowano hotel na 46 miejsc noclegowych z piękną salą bankietową i możliwością obsługi imprez okolicznościowych. Dynamika rozwoju obiektu przyczyniła się do powstania pięciu miejsc pracy, a współpraca z lokalnymi dostawcami
produktów spożywczych wzbogaciła ofertę kulinarną Rancha Colorado.
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Obecnie jest to piękny obiekt wypoczynkowy, oferujący usługi na najwyższym poziomie.
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KATEGORIA INDYWIDUALNA

Właściciele postanowili uatrakcyjnić pobyt swoim gościom wprowadzając nowe
usługi turystyczne. W 2016 dokonano zakupu i montażu basenu, instalacji siłowni wewnętrznych i zagospodarowano plac zabaw dla dzieci. Realizacja przedsięwzięcia była
możliwa dzięki dotacji Unii Europejskiej z PROW 2014-2020 – poddziałanie 19.2. –
„Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo”.
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„PORAJ” - Zakład Projektowania i Usług
Komunalnych
„Świat Roślin” - Gospodarstwo Ogrodnicze

Wawrów

Wawrzyniec Zieliński
Oś. Bermudy 67
66 - 400 Wawrów
pow. gorzowski
woj. lubuskie
tel. 601 736 007
e-mail: w.zielinski@porajgorzow.pl
www:porajgorzow.pl

LAUREACI

Nagrodzone przedsięwzięcie:
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Budowa ogródka letniego o charakterze agroturystycznym przy Gospodarstwie
Ogrodniczym „Świat Roślin” z zachowaniem elementów rolnego dziedzictwa kulturowego regionu.

Pan Wawrzyniec Zieliński założył firmę „PORAJ” w 1988 roku, której zakres usług
obejmował głównie wycinkę drzew i zakładanie terenów zieleni.
W roku 2004 została podjęta decyzja o budowie gospodarstwa ogrodniczego na
terenie Wawrowa. Postawiono dwie szklarnie: produkcyjną i handlową, tunele foliowe
i zaplecze gospodarcze.
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KATEGORIA INDYWIDUALNA

Gospodarstwo zajmuje powierzchnię 50 000 m2, w tym 3 000 m2 pod osłonami.
Na jego obszarze znajdują się:
1. Szklarnia produkcyjna o powierzchni 2.000 m2
2. Szklarnia, wiata i boksy handlowe
3. Zagony pod rośliny
4. Karczma „Pod Łosiem”
5. Parking
6. 11 tuneli foliowych
7. Teren rekreacyjny: skarpa z altaną
8. Mini ZOO
Zakres usług gospodarstwa to: leczenie i pielęgnacja drzew, wycinka drzew trudnych, frezowanie pni, zakładanie terenów roślin ozdobnych, badanie i ocena stanu
zdrowia drzew za pomocą rezystografu IML 400.
Budowę ogródka letniego o charakterze agroturystycznym rozpoczęto w roku 2016.
Jest to pomysł unikalny przez wprowadzenie elementów edukacji w postaci mini ZOO
i ogrodów „Świata Roślin” oraz zachowanie rolnego dziedzictwa kulturowego regionu.
Letni ogródek jest dostępny dla wszystkich. Właściciel współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz z samorządem lokalnym gminy Santok. Działalność firmy
zaowocowała zwiększeniem bazy agroturystycznej oraz rozszerzeniem edukacji regionalnej. Powstało pięć nowych miejsc pracy.
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„Welski Health & Happiness Center”
Aloha Sp. z o.o.
Bożena i Andrzej Daniluk

Cibórz

Cibórz 1C
13 - 230 Lidzbark
pow. działdowski
woj. warmińsko - mazurskie
tel. 503 015 686
e-mail: info@welski.pl
www.welski.pl

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Rozszerzenie dotychczasowej działalności hotelowo-konferencyjno-gastronomicznej, celem zwiększenia jej atrakcyjności, poprzez wprowadzenie unikalnego programu
„Welska droga do zdrowia”, o charakterze edukacyjnym oraz profilaktyczno-zdro-

LAUREACI

wotnym ze szczególnym uwzględnieniem konopi
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Obiekt powstał w ramach projektu związanego z rozszerzeniem bazy gastronomiczno-hotelowej w powiecie działdowskim. Organizacja spotkań firmowych, przyjęć,
szkoleń nie wyróżniała tego obiektu od innych o podobnym profilu działalności. Dzięki
osobistym kwalifikacjom właścicieli, których pasją jest profilaktyka i terapie naturalne
powstał program pt. „Welska droga do zdrowia”.
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Główne cele projektu to:
Edukacyjny – popularyzacja konopi przemysłowych jako uniwersalnej rośliny (wykłady dla rolników)
2. Zdrowotny – produkty spożywcze na bazie konopi ( kosmetyki)
3. Ekonomiczny – przetwórstwo konopi przemysłowej (włókno, paździerz)
4. Społeczny – popularyzacja wiedzy o rozróżnianiu konopi przemysłowych i konopi
indyjskich

1.

W programie zdrowotnym właściciele
zastosowali niezwykłą innowację wykorzystującą naturalne fale dźwiękowe do
zwalczania chorób. Metoda ta, to Muzykoterapia Dogłębna Komórkowa.
W programie relaksacyjnym ważne
miejsce zajmują: cedrowa Fito – SAUNA,
magnetorelaksacja - ViFOR, bogata oferta
masaży, ćwiczenia JOGA, slow jogging.
Atrakcją na terenie obiektu jest :
Krąg kamienny (punkt, w którym jest
bardzo wysoki poziom energii udokumentowany certyfikatem naukowym)
2. Woda - źródlana o właściwościach
alkalicznych
3. Piramida o wysokich właściwościach
energetycznych

KATEGORIA RODZINNA

Program „Welska droga do zdrowia”
można uznać za unikalny na skalę europejską.
Oferta skierowana jest do osób w każdym wieku, dostosowana jest do indywidualnych potrzeb, odpowiedniej diety,
odpowiedniego rodzaju ruchu, relaksu
i terapii towarzyszącej. Następuje powrót do równowagi psycho-fizycznej.

1.

Program „Welska droga do zdrowia”
łączy ze sobą wiedzę i doświadczenie
właścicieli obiektu. Stosowane terapie
naturalne wspomagające proces powrotu do zdrowia to wynik 20 lat pracy i doświadczeń.
W firmie obecnie zatrudnionych jest
sześć osób.
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Producent maszyn rolniczych
Michał Michalak
Szarbia Zwierzyniecka 2A
28 - 530 Skalbmierz
pow. kazimierski
woj. świętokrzyskie
tel. 501 743 994
e-mail: biuro@michalak.co
www.michalak.co

Skalbmierz

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Budowa hali produkcyjnej, zakup i montaż zbiornika na azot techniczny

LAUREACI

do chłodzenia lasera
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Firma powstała w 1997 roku. Swoją działalność rozpoczęła od produkcji modelu
urządzenia służącego do mycia warzyw korzeniowych – płuczki P-150. Obecnie przedsiębiorstwo działa w rejonie dużej produkcji warzyw korzeniowych. Wprowadzane
przez rolników nowe technologie uprawy, a także możliwość pozyskania środków
finansowych z Unii Europejskiej spowodowało rosnące zapotrzebowanie na produkowane urządzenia. Firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników opracowuje
nowe modele maszyn. Obecnie produkowane są: kosze rozładunkowe, kosze
przyjęciowe, wywrotnice do skrzyniopalet, płuczki do warzyw, szczotkarki, kalibrownice rolkowe, wagopaczkarki, przenośniki taśmowe.
Zakup lasera umożliwił zastosowanie
innowacyjnych rozwiązań. Pracownicy
obsługujący te nowoczesne urządzenia: laser i urządzenia do cięcia metalu
plazmą, są odpowiednio przeszkoleni.
Jakość wyprodukowanych maszyn, ich
trwałość i funkcjonalność, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii
produkcji sprawiły, że firma jest znana na
terenie całego kraju i za granicą. Swoje
produkty firma wysyła do: Francji, Włoch,
Ukrainy, Holandii, Belgii, Rosji, Łotwy,
Serbii. Regularnie produkty firmy wystawiane są na targach rolniczych w kraju
i za granicą.
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Właściciel swoją ciężką pracą stworzył zakład produkcyjny, w którym pracuje z żoną,
córką i dwoma synami, zatrudnia również dwudziestu pracowników.
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KATEGORIA RODZINNA

Wszystkie maszyny i urządzenia stosowane do produkcji posiadają odpowiednie
certyfikaty. Zastosowanie lasera do obróbki metali – w porównaniu z innymi metodami
wyróżnia się minimalną emisją szkodliwych pyłów i dymów i jest najbardziej przyjazne
dla człowieka i środowiska.
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Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Lawendowa Osada”
Barbara i Bartosz Idczak

Przywidz

ul. Młyńska 6A
83 - 047 Przywidz
pow. gdański
woj. pomorskie
tel. 511 975 929
e-mail: kontakt@lawendowaosada.pl
www.lawendowaosada.pl

LAUREACI

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Utworzenie Obserwatorium Astronomicznego w Przywidzu, na terenie
Gospodarstwa Agroturystycznego „Lawendowa Osada”
„Lawendowa Osada” jest ekologicznym gospodarstwem agroturystycznym. Jest to
największe w północnej Polsce i jedno z największych w Polsce – pole lawendowe, na
którym uprawiane jest 20 odmian lawendy. Odmiany te charakteryzują się różnym kolorem kwiatów i liści, różnym pokrojem kwiatów oraz różną ilością i składem olejków
eterycznych w kwiatach.

„Lawendowa Osada” oferuje noclegi w całorocznych Lawendowych Chatkach. Na
terenie osady dostępne są obiekty i urządzenia przeznaczone do rekreacji. Są to bogato wyposażona wioska SPA oraz AQUA kompleks z basenem. Gospodarstwo wpisane
jest do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. W roku 2016 właściciele rozpoczęli
24
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KATEGORIA RODZINNA

przygotowywanie budynku do posadowienia obserwatorium astronomicznego.
Przedsięwzięcie polega na utworzeniu
nowej, innowacyjnej atrakcji turystycznej na terenie „Lawendowej Osady”.
W obserwatorium astronomicznym można poszerzyć swoją wiedzę
o wszechświecie i podziwiać ciała niebieskie. Oferowane w obserwatorium
usługi kierowane są zarówno do indywidualnych klientów jak i zorganizowanych grup. Poprzez odpowiedni dobór
przyrządów, obserwatorium oferuje pokaz obserwacji uniwersum z możliwością multimedialnej prezentacji również
z wykorzystaniem technologii 3D. Dzięki zamontowaniu kamery do teleskopu
możliwa jest również prezentacja obserwowanych obrazów na żywo.
Przedsięwzięcie zrealizowane było
w ramach inicjatywy Leader. Źródłem
finansowania był PROW 2014-2020
– Poddziałanie 19.2 – „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
i rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”. Dotacją UE objęto
„serce” obserwatorium, tj. kopułę wraz
z teleskopami, oprzyrządowaniem, niezbędnym osprzętem i zapleczem multimedialnym. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wzrosła atrakcyjność turystyczna
gminy i regionu Szwajcarii Kaszubskiej.
Gospodarstwo „Lawendowa Osada”
klasyfikuje się w Złotej Siódemce Branży
Turystycznej w Polsce.
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„Folwark Wąsowo”
Piotr Wieła
ul.Poznańska 2
64 - 316 Kuślin
pow. nowotomyski
woj. wielkopolskie
tel. 61/ 447 29 24
e-mail: folwark@folwarkwasowo.pl
www.folwarkwasowo.pl

Kuślin

LAUREACI

Nagrodzone przedsięwzięcie:
- Oddanie do użytku obiektów noclegowych Stajnia oraz Gorzelnia
- Wdrożenie nowej strony internetowej promującej Folwark Wąsowo
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Folwark Wąsowo powstał około 150 lat temu. Właścicielem był niemiecki przemysłowiec, było to wówczas najnowocześniejsze gospodarstwo rolne we wschodniej części Europy.
Obecnie w skład kompleksu wchodzi 15 zabytkowych budynków oraz brukowany
dziedziniec wraz z przyległym ogrodem i stawem. Od roku 2010 małżeństwo Magdalena i Piotr Wieła zarządzali, a obecnie są właścicielami gospodarstwa. Folwark jest rodzinnym, odrestaurowanym gospodarstwem ekologicznym z bazą noclegową i pięknymi budynkami, w których odbywają się wesela i imprezy okolicznościowe.
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Obecna świetność Folwarku to dobrze zagospodarowane środki finansowe z PROW
2007-2013 - „Ułatwienie startu młodym rolnikom” i z PROW 2007-2013 z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
W folwarku Wąsowo zatrudnionych jest ośmiu pracowników na umowę o pracę.
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KATEGORIA RODZINNA

Ze stuletniego ogrodu odtworzonego w miejscu jego pierwotnego położenia, pochodzą zioła, owoce i warzywa, w tym te zapomniane odmiany, takie jak jarmuż, pasternak czy topinambur. Z zabytkowej alei lip pozyskiwany jest miód, a ze starej alei
jabłoniowej owoce do przetworów.
Nowa baza noclegowa została przygotowana w dwóch budynkach - stajni i gorzelni. Zwiększyła się liczba pokoi dostępnych dla gości z 7 do 21 pokoi. Baza noclegowa
pomieści dzisiaj 70 osób.
Powstała strona www.folwarkwasowo.pl dopasowana do przeglądania na aplikacjach mobilnych. Strona przyczyniła się do umocnienia marki FOLWARK WĄSOWO.
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„Agros Hudyka”
Czesław Hudyka - właściciel
Paweł, Konrad i Kamil Hudyka - synowie
ul. Ogrodowa 1A
28 - 340 Sędziszów
pow. jędrzejowski
woj. świętokrzyskie
tel. 506 154 920
e-mail: sklep.hudyka.pl
www.hudyka.pl

Budowa

Sędziszów

Nagrodzone przedsięwzięcie:
samoobsługowego obiektu przeznaczonego do handlu z rozległą częścią

LAUREACI

magazynową i salą konferencyjną

Firma „Agros Hudyka” jest firmą rodzinną. Powstała w 1983 roku. Po kilku latach
działalność przybrała formę sklepu z częściami do maszyn i urządzeń rolniczych. Do
firmy dołączyli synowie. Otwarto drugi sklep z artykułami warsztatowymi dla gospodarstw domowych oraz dla branży ogrodniczej i leśnej. Przełomem i przyspieszeniem
w rozwoju firmy było założenie sklepu internetowego. Innowacyjność firmy polega na
bogatej ofercie produktów przeznaczanych do kompleksowego wyposażenia gospo28
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Firma obecnie współpracuje z jędrzejowską Lokalną Grupą Działania „GRYF”, z którą
opracowuje wnioski na rozwój prowadzonej działalności.
„AGROS HUDYKA” uczestniczy jako wystawca w Targach Rolniczych AGROTECH
w Kielcach. Jest także organizatorem wyjazdów na imprezy organizowane dla rolników
np. do Bednar na AGRO SHOW. W roku 2017 firma została laureatem plebiscytu „Firma
Przyjazna Rolnikowi”.
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KATEGORIA RODZINNA

darstw rolnych. Są to przede wszystkim
części zamienne do maszyn i urządzeń
rolniczych, ale również wiele innych artykułów niezbędnych w pracy w gospodarstwie takich jak: oleje i smary, filtry, środki
ochrony roślin. Prężnie rozwija się dział
warsztatowy z elektronarzędziami, dział
budowlany wraz z prowadzonym serwisem węży hydraulicznych oraz urządzeń
ogrodniczych i elektronarzędzi takich
jak: wkrętarki, wycinarki czy wiertarki. Obecnie nie ma firmy w województwie świętokrzyskim o tak szerokim asortymencie kompleksowo obejmującym potrzeby gospodarstwa rolnego.
Dynamiczny rozwój firmy wymusił na właścicielach powiększenie powierzchni
użytkowej i magazynowej. Wzrosła liczba zatrudnionych osób. Obecnie na pełnym
etacie pracuje osiem osób. Wszystkie osoby zatrudnione w firmie pochodzą z terenu
powiatu jędrzejowskiego.
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Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka”
Prezes - Joanna Zielińska
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24
87-162 Lubicz
pow. toruński
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56 674 40 17
e-mail:spoldzielnia.lubiczanka@wp.pl
www:lubiczanka.pl

Lubicz Dolny

LAUREACI

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Rozszerzenie oferty spółdzielni - NOWE OTWARCIE
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Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” jest przykładem podmiotu
edukacji społecznej utworzonym
przez dwie jednostki samorządu terytorialnego: gminę Lubicz i gminę
Obrowo.
Celem działania Spółdzielni
było przywrócenie na rynek pracy
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa
w oparciu o osobistą pracę pracowników oraz umożliwienie osobom
pozostającym bez pracy i osobom niepełnosprawnym aktywizację zawodową.
Spółdzielnia powstała w roku 2013 i do roku 2015 prowadziła wielobranżową działalność usługową w zakresie usług pocztowych i kolportażowych. Wykonywała usługi
porządkowe na terenach zielonych, utrzymywała w czystości place zabaw.
Zapotrzebowanie na kolejne usługi na terenie gminy Lubicz i Obrowo spowodowało tzw. „Nowe Otwarcie” czyli rozszerzenie oferty spółdzielni.
W latach 2016-2017 pełna oferta spółdzielni to:
1. Usługi porządkowe na terenach zielonych
2. Sprzątanie pomieszczeń biurowych
3. Usługi remontowe i reklamowe
4. Zbiórka odpadów
5. Prace administracyjne
6. Usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych
7. Dowóz dzieci niepełnosprawnych
8. Usługi sezonowe i jednorazowe porządkowanie nagrobków, systematyczna
opieka nad grobami
9. Usługi sezonowe: stoisko z watą cukrową i popcornem oraz wynajem Św. Mikołaja
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Do spółdzielni przyjęto osoby pozostające długotrwale bez pracy, a także wykluczone społecznie, co bezpośrednio przekłada się na potrzebę zmiany ich świadomości
i podejścia do pracy.
Na dzień 30.06.2017 r. zatrudnionych było osiem osób na umowę o pracę i sześć
osób na umowę zlecenie.
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INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Założenie spółdzielni socjalnej przez dwie gminy członkowskie stworzyło realne
szanse rozwiązania problemów społecznych i zawodowych osobom w niej zatrudnionym. Dzięki możliwości zlecania usług przez gminy w trybie bezprzetargowym spółdzielnia utrzymuje płynność finansową i oferuje pracownikom stałe zatrudnienie.
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Środowiskowy Dom Samopomocy
Magdalena Słomińska - Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Deszcznie

Deszczno

ul. Lubuska 90
66 - 446 Deszczno
pow. gorzowski
woj. lubuskie
tel. 95 728 76 52
e-mail: gmina@deszczno.pl
www.deszczno.pl

LAUREACI

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu
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Gmina Deszczno jest typowym obszarem rolniczym, który zamieszkuje ponad 9 tys.
osób.
Polityka władz, która realizuje system wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców, czyni gminę atrakcyjnym miejscem pod względem inwestycyjnym.
Deszczno jest gminą przyjazną i świadomą społecznie. Jej mieszkańcy angażują się
w życie lokalnych społeczności i dużo czasu poświęcają na rozwój swoich Małych Ojczyzn.
Prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich w Brzozowcu, Ciecierzycach, Deszcznie
i Łagodzinie, które dbają o przekazywanie tradycji narodowych i regionalnych nowym
pokoleniom mieszkańców. W gminie działa aż sześć klubów sportowych, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Deszczno oraz Stowarzyszenie Rodzinne Deszczno. Gmina zyskała
nazwę „Gminy Ludzi Aktywnych”.
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Minister Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej Elżbieta Rafalska, która
otwierała tę placówkę podkreśliła,
że kluczowa jest dobra współpraca
z samorządem. Oceniła Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu
jako ośrodek modelowy.
W Środowiskowym Domu Samopomocy pracuje obecnie pięć osób na
czas określony .
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INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Środowiskowy Dom Samopomocy
powstał w zmodernizowanym budynku
zamkniętej od wielu lat szkoły. Z inicjatywą utworzenia ŚDS wyszli rodzice osób
niepełnosprawnych, a rada gminy poparła ją jednogłośnie.
Ośrodek to dzienny dom pobytu dla
osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie na zajęcia uczęszcza
dwadzieścia pięć dorosłych osób. Pod
opieką fachowej kadry podopieczni uczą się, m.in. wykonywania podstawowych czynności potrzebnych w domu. Uczęszczają na zajęcia artystyczne i rehabilitację ruchową.
Każda z sal dostosowana jest do potrzeb osób z daną jednostką chorobową. Dzięki
funkcjonowaniu tego ośrodka osoby niepełnosprawne z terenu gminy zdobywają
umiejętności potrzebne do codziennego funkcjonowania.
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Spółdzielnia Socjalna „Ale Smacznie”
Ewa Kotleszka - Prezes
Dorota Nowosielska - Wiceprezes
ul. 3 Maja 6
62 - 660 Dąbie
pow. kolski
woj. wielkopolskie
tel. 669 010 092
e-mail: biuro@spoldzielniadabie.pl
www.spoldzielniadabie.pl

Dąbie

Nagrodzone przedsięwzięcie:

LAUREACI

Utworzenie miejsc pracy w nowo powołanej spółdzielni socjalnej „Ale Smacznie”
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Spółdzielnia Socjalna „Ale Smacznie” powstała 17 czerwca 2016 r. Członkami założycielami Spółdzielni byli: gmina Dąbie i Fundacja „Dąbie Naszych Marzeń”.
Działalność gospodarczą Spółdzielnia podjęła we wrześniu 2016 r., świadcząc głównie usługi gastronomiczne w zakresie żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach.
W październiku 2017 r. zwiększyło się grono członków Spółdzielni. Przyjęto w poczet nowych członków: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbie n/Nerem, Stowarzyszenie
„Miejski Klub Sportowy” oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Chełmnie.
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Spółdzielnia korzysta ze środków unijnych. Otrzymała dwukrotnie dofinansowanie
na utworzenie miejsc pracy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z którego został zakupiony sprzęt i urządzenia do Spółdzielni. Spółdzielnia obecnie jest w trakcie realizacji trzeciego projektu związanego z rozwojem działalności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Posiłki dostarczane są przez Spółdzielnię do trzech szkół podstawowych, przedszkola
i punktu przedszkolnego na terenie Gminy Dąbie oraz dwóch szkół podstawowych na
terenie Gminy Grzegorzew.
Spółdzielnia świadczy również usługi cateringowe w postaci organizacji imprez
okolicznościowych takich, jak: przyjęcia komunijne, urodzinowe, chrzciny, jubileusze,
imprezy w zakładach pracy. Spółdzielnia prowadzi stoisko gastronomiczne na imprezach plenerowych takich, jak Dni Dąbia, dożynki, festyny, zawody strażackie. Zajmuje
się również wypiekaniem ciast i tortów.
Spółdzielnia w 2017 r. poszerzyła swój zakres usług o usługi polegające na pielęgnacji terenów zieleni miejskiej oraz usługi porządkowe, sprzątające, jak również konserwatorskie i naprawcze. Głównymi klientami tych usług są: Gmina Dąbie, Szkoła Podstawowa w Dąbiu oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Dąbiu.
Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 11 osób.
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Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Zbyszko”
Zbigniew Kruk
Wiączyń Dolny 58a
92 - 701 Nowosolna
pow. łódzki wschodni
woj. łódzkie
tel. 697 870 028
e-mail: biuro@centrumzbyszko.com.pl
www: centrumzbyszko.com.pl

Wiączyń
Dolny

LAUREACI

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Działalność charytatywna, innowacyjna, gastronomiczna, sportowa - ścieżka
biegowa, integracja społeczności lokalnej
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Centrum Sportowo - Rekreacyjne „Zbyszko”
położone jest na obrzeżach dawnej Puszczy
Łódzkiej. Usytuowanie obiektu daje ogromne
możliwości aktywnego wypoczynku. Obecnie
centrum prowadzi działalność usługową: gastronomiczną, noclegową, organizację szkoleń
i imprez okolicznościowych.
Właściciel jest osobą bardzo aktywną społecznie.
W roku 2017 Centrum rozszerzyło swoją
działalność o organizację imprez charytatywnych. Powstał kalendarz imprez charytatywnych stworzony dla dzieci z Fundacji Gajusz.
W Centrum odbywają się wspaniałe imprezy dla dzieci z udziałem znanych polskich
artystów.
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Misją CRS „Zbyszko” jest propagowanie jeździectwa i kultury jeździeckiej, szczególnie wśród najmłodszych. W ofercie jazd rekreacyjnych są lekcje dla osób początkujących, jazdy grupowe i indywidualne.
CRS jako jeden z największych pracodawców w regionie zatrudnia trzydzieści pięć
osób, umożliwia dokształcanie się młodzieży, tworzy nowe miejsca pracy, propaguje
zdrowy tryb życia poprzez sport i promocję zdrowej żywności.
CRS aktywnie współpracuje z lokalnymi grupami działania, gminą Nowosolna oraz
sołectwami, wspiera akcje ogólnopolskie i lokalne.
Mottem Centrum jest „Żyj zgodnie z naturą”.
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INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Na terenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego znajduje się Fundacja Klub Jeździecki „Zbyszko”. Klub prowadzi profesjonalną hodowlę koni w oparciu o najlepszy
materiał genetyczny nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Klub zajmuje się kupnem
i sprzedażą koni ras szlachetnych, stado obrotowe liczy dwieście sztuk i jest największe
na terenie woj. łódzkiego.
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„Olejowy Raj”
Kamila Zubrycka-Sobolewska
ul. Przemysłowa 1
16 - 010 Wasilków
pow. białostocki
woj. podlaskie
tel. 602 690 011
e-mail: k.zubrycka@olejowyraj.pl
www.olejowyraj.pl

Wasilków

WYRÓŻNIENI

Wyróżnione przedsięwzięcie:
Rozszerzenie parku maszynowego w Tłoczni Olejów „Olejowy Raj”
Kamila Zubrycka-Sobolewska
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„Olejowy Raj” to niewielka tłocznia, która istnieje na rynku od roku 2014. Profil jej
działalności to wynik zainteresowań założycielki firmy własnościami cennych zdrowotnie olejów.
Pierwszą maszynę do tłoczenia oleju zakupiono przy wsparciu Podlaskiej Fundacji
Rozwoju Regionalnego. Specjalnością przedsiębiorstwa jest wytwarzanie olejów tłoczonych na zimno. Asortyment obejmuje dziesięć produktów dostępnych w różnych
opakowaniach o objętościach od 100 ml do 1000 ml.
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XVIII EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

KATEGORIA INDYWIDUALNA

Firma oferuje oleje z: czarnuszki,
wiesiołka, pestek dyni, nasion konopi, ostropestu, rzepaku, słonecznika,
bzu. Od niedawna, w asortymencie
firmy „Olejowy Raj” znaleźć można
produkty sypkie takie jak: mąki, kasze i ziarna.
Działalność „Olejowego Raju” to
nie tylko sprzedaż, ale również szeroko rozumiana promocja zdrowego
stylu życia.
Zapotrzebowanie na produkty
wytwarzane w firmie „Olejowy Raj”
spowodowało zakup nowych nowoczesnych maszyn. Zwiększyła się
także liczba miejsc pracy. Obecnie
na umowę o pracę zatrudnionych
jest osiem osób. Surowce używane
do powstania olejów i produktów
sypkich pochodzą od producentów z Podlasia.
Bezpieczeństwo produktów poświadcza:
1. HACCP
2. Certyfikat ekologiczny
3. Licencja Agro Polska
4. Certyfikat Doceń Polskie
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„Trafne Ziółko”
Ekologiczne Gospodarstwo Rolne
Karolina Mielnik

Sieraków

Dębowiec 3
64 - 410 Sieraków
pow. międzychodzki
woj. wielkopolskie
tel. 727 908 536
e-mail: karolina.mielnik@poczta.onet.pl
www.trafneziolko.wordpress.com

WYRÓŻNIENI

Wyróżnione przedsięwzięcie:
Ocalić od zapomnienia. Zbiór roślin ze stanowisk leśnych i nieużytków rolnych
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Na 6 ha powstało Ekologiczne Gospodarstwo Rolne „Trafne Ziółko”. Początkowo były
to małe uprawy, które metodą prób i błędów wyselekcjonowały najlepsze odmiany.
Pani Mielnik sama sadzi zioła, sama je zbiera i suszy. Ma własną suszarnię na strychu
swojego domu. Zbiera zioła na ugorach i w okolicznych lasach, konfekcjonuje je i pakuje w odpowiednio oznakowane torebki. Swój produkt sprzedaje w 80% bezpośrednio
klientom, małą ilość sprzedaje drogą internetową.
Zielarstwo stało się pasją, którą p. Karolina wzmocniła solidną wiedzą. W roku 2017
uzyskała certyfikat zielarski – zielarz fitoterapeuta. Wtedy też pojawił się pomysł zbierania ziół dziko rosnących, które trzeba ocalić od zapomnienia. Są to między innymi:
krwawnik, przytulia czy koniczyna łąkowa. Warto wspomnieć że p. Mielnik sama hoduje
sadzonki wysokiej jakości np. sadzonki lipy.
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KATEGORIA INDYWIDUALNA

Prowadzona działalność jest jedynym źródłem utrzymania pani Mielnik, ale pasja
i chęć zarażania ludzi wiedzą o dobroczynnym działaniu ziół, daje jej dużą satysfakcję
i zadowolenie z pracy.
Warto wspomnieć, że impulsem do zainteresowania się zielarstwem Pani Karoliny
było szkolenie w CDR Brwinów w 2015 roku pn. „Ekologiczne Zioła”.
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„Pstrąg Ojcowski”

Minoga

Magdalena Węgiel
Przybysławice 84
32 - 046 Minoga
pow. krakowski
woj. małopolskie
tel. 664 038 672
e-mail: biuro@pstragojcowski.p
www: pstragojcowski.pl

Wyróżnione przedsięwzięcie:

WYRÓŻNIENI

Tarło pstrąga ojcowskiego potokowego w gospodarstwie rybackim
„Pstrąg ojcowski”.
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Gospodarstwo „Pstrąg ojcowski” to
firma rodzinna, założona przez matkę
i córkę, które postanowiły przywrócić
świetność przedwojennym stawom,
znajdującym się w sercu Ojcowskiego
Parku Narodowego. Tradycja hodowli
pstrągów, w tym jednym z najpiękniejszych parków narodowych w Polsce, sięga 1935 r., kiedy to na gruntach księżnej
Ludwiki Czartoryskiej powstała jedna
z pierwszych pstrągarni w regionie.
W skład gospodarstwa rybackiego wchodzi 7 mniejszych stawów hodowlanych
o łącznej powierzchni zalania 0,214 ha oraz duży staw rekreacyjny „Beta” o powierzchni
zalania około 0,19 ha z częścią gastronomiczną i wypoczynkową.
Celem Gospodarstwa rybackiego „Pstrąg Ojcowski” jest odnowa hodowli pstrąga
potokowego, propagowanie świadomego i etycznego chowu oraz edukacja społeczności w zakresie historii regionu i tradycji kulinarnych.
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KATEGORIA INDYWIDUALNA

W procesie hodowli zachowuje się tradycyjne metody produkcji bez użycia przemysłowych technik przyspieszających przyrost wagi i wielkości ryby. Proces karmienia
nie jest zmechanizowany i wymaga udziału człowieka. Odławianie pstrągów następuje
w sposób tradycyjny poprzez przeciąganie sieci przez staw przez co nie dochodzi do
duszenia i uszkadzania ryb.
W 2016 roku, z inicjatywy pani Magdaleny Węgiel, która od 2014 r. dzierżawi stawy
pstrągowe, po kilkunastu latach przerwy i ponownym uruchomieniu wylęgarni, przeprowadzono proces tarła pstrągów. Do tarła wykorzystano pstrągi potokowe pochodzące z własnego stada macierzystego. Pstrąg potokowy ze względu na wymagający
i dłuższy niż w przypadku pstrąga tęczowego proces hodowli stanowi ok. 2% wszystkich hodowli w Polsce, a pstrągarnia w Ojcowie jest prawdopodobnie jedyną w Polsce
stricte hodowlą pstrąga potokowego.
Aby zachować cenne dziedzictwo krajobrazowe i historyczne stawów rybnych
w Ojcowskim Parku Narodowym, za pośrednictwem LGD „Jurajska Kraina” pozyskano
środki z PROW 2007 – 2013 na utworzenie ścieżki edukacyjnej promującej te walory.
Gospodarstwo „Pstrąg Ojcowski” jest dostosowane do standardów Unii Europejskiej
poprzez:
1. Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi jako Produkt Tradycyjny w dniu 2 marca 2016 r.
2. Członkostwo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego w Ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego od 2015 roku.
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NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
Zaklików

Ewa Pelc
ul. Cicha 12
37 – 470 Zaklików
pow. stalowolski
woj. podkarpackie
tel. 694 409 044
e-mail: pelcewa@poczta.onet.pl
www:

WYRÓŻNIENI

Wyróżnione przedsięwzięcie:
NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej filia w Lipie
Oddział Dzienny dla Dzieci w Zaklikowie
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Gmina Zaklików w powiecie stalowolskim jest położona na granicy województwa
podkarpackiego i lubelskiego. Zaklików oddalony jest od miasta Stalowa Wola o 25 km.
Na rynku lokalnym nie było możliwości leczenia rehabilitacyjnego toteż zapotrzebowanie na tego typu usługi było bardzo duże.
Pani Ewa Pelc mgr. fizjoterapii otworzyła pierwszy gabinet Rehabilitacji Leczniczej
w Zaklikowie w r. 2008. Był to mały gabinet w wynajętym pomieszczeniu, w prywatnym
domu.
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Placówki wyposażone są w sprzęt nowoczesny i dostosowany do potrzeb rehabilitacji poszczególnych pacjentów. Obydwa Ośrodki Rehabilitacyjne mieszczą się w budynkach, które obecnie są własnością Pani mgr Ewy Pelc. Ona też pełni nadzór nad
całym przedsięwzięciem.
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INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Obecnie na terenie gminy działają nowo powstałe Ośrodki Rehabilitacyjne. W Zaklikowie działa dla wszystkich – oddział dzienny fizjoterapii ambulatoryjnej, poradnia
rehabilitacyjna i oddział rehabilitacji dziennej dla dzieci.
W Lipie – działa filia oddziału fizjoterapii ambulatoryjnej. W działających ośrodkach
rehabilitacyjnych zatrudnionych jest dziesięć osób na umowę o pracę. Lekarz, logopeda, psycholog i pedagog są zatrudnieni na umowę zlecenie.
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Gospodarstwo Rolne „Giprol”
Iwona Pietruszka
ul. Ks. Gajdy 38a, Staniszcze Małe
47-111 Kolonowskie
pow. strzelecki
woj. opolskie
tel. 692 559 756
e-mail: iwonapietruszka@wp.pl
www: giprol.pl

Staniszcze
Małe

WYRÓŻNIENI

Wyróżnione przedsięwzięcie:
Rozwój Gospodarstwa Agroturystycznego „Giprol”
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Od roku 2007 Pani Iwona prowadzi
gospodarstwo rolne o pow. 6 ha. Na bazie tego gospodarstwa w roku 2013 powstało gospodarstwo agroturystyczne.
Głównym założeniem tego przedsięwzięcia było przybliżenie i ukazanie wsi
w innym wymiarze – jako miejsca atrakcji, rozrywki, odpoczynku i aktywności.
Obecnie przez cały rok można poznawać uroki tego nietypowego gospodarstwa.
Zagroda Edukacyjna oferuje zajęcia: w pokazowej pasiece, w pokazowej
herbaciarni, udostępnia produkty z ula,
można wykonywać świece woskowe,
a także zapoznać się z budową starych
maszyn i urządzeń rolniczych.
Na terenie gospodarstwa powstał
labirynt z kukurydzy. Inicjatywa ta działa w ramach rolnego parku przyjaznego
dzieciom i dorosłym.
Jesienią gospodarze proponują gościom uczestnictwo w wykopkach lub tworzenie kukiełek z kukurydzy. Dużo atrakcji
jest także zimą. Można uprawiać sporty zimowe, poznawać bożonarodzeniowe zwyczaje, jechać na kulig i spotkać się z Mikołajem.
Funkcjonowanie Gospodarstwa Agroturystycznego „Giprol” przez cały rok to zasługa pracowitych i pomysłowych gospodarzy.
Skorzystali oni z dofinansowania UE z programu PROW 2007 - 2013 działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Współpracują z Lokalną Grupą Działania „Kraina
Dinozaurów”.
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INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Na umowę o pracę zatrudnione są trzy osoby, dodatkowe trzy na umowę zlecenie.
Gospodarstwo „Giprol” jest zdobywcą pierwszego miejsca wojewódzkiego konkursu Agro-Eko Zielone Lato 2014.
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Rada Programowa XVIII edycji
ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”
Przewodnicząca
Bożenna Łęcka-Mularczyk

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Członkowie
Barbara Odrobińska

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przemysław Cegiełka

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Katarzyna Kowalska

- Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Roman Sobiecki

- Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”

Elżbieta Wojciechowska-Lipka - Agrobroker- Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia
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Maria Napiórkowska-Gzula

- Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”

Maria Czeley-Dudek

- Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”

Mira Dzięgielewska

- Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”

Ryszard Kondratiuk

- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Wojciech Nalazek

- Telewizja Polska Program 1 Redakcja Audycji Rolnych

Damian Kozłowski

- Gospodarz .pl. Twój Portal Rolniczy Agencja Marketingowa Wizerunek Sp. z. o.o

Marzena Kalinowska

- Redakcja Magazynu „Farmer“ i „Farmer.pl“- portalu
nowoczesnego rolnika“

Marcin Makowiecki

- Redakcja „Nowe Życie Gospodarcze”

Małgorzata Pucek

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Beata Filipiak

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Grzegorz Cetner

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Zdzisław Ginalski

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu

Łukasz Jawny

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie

XVIII EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
z siedzibą w Brwinowie

REGULAMIN
XVIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
SPOSÓB NA SUKCES
na najlepsze działania przedsiębiorcze
na obszarach wiejskich
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I. Cele konkursu:
1.

Promocja rozwoju przedsiębiorczości, tworzącej nowe miejsca pracy na obszarach
wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców;
2. Promocja przedsięwzięć innowacyjnych na obszarach wiejskich;
3. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców obszarów wiejskich;
4. Upowszechnianie informacji o nagrodzonych przedsięwzięciach gospodarczych na obszarach wiejskich;
5. Promocja przedsięwzięć zrealizowanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub związanych z ochroną środowiska;
6. Upowszechnianie informacji o sposobach pozyskiwania środków na dofinansowanie
przedsięwzięć gospodarczych;
7. Promocja przedsięwzięć realizowanych z udziałem wsparcia inicjatywy LEADER;
8. Promocja przedsięwzięć zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 oraz PROW 2014-2020;
9. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;
10. Wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami Konkursu.

II. Organizatorzy:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z:
1. Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
2. Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
3. Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.;
4. Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia;
5. Stowarzyszeniem Sposób na Sukces z siedzibą w Brwinowie;
6. Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat;
7. Urzędem Patentowym RP.

III. Rada Programowa:
1.
2.
3.

Radę Programową tworzą przedstawiciele organizatorów i patronów medialnych.
Rada Programowa ocenia przedsięwzięcia zgłoszone do Konkursu i przyznaje nagrody.
Rada Programowa Konkursu wybiera laureatów Konkursu w dwóch etapach:
• w etapie pierwszym Rada Programowa ocenia przedsięwzięcia na podstawie informacji zawartych w nadesłanych kartach zgłoszeń wyłaniając grupę nominatów;
• w etapie drugim Rada Programowa ocenia przedsięwzięcia nominowane na podstawie wizytacji terenowych, wyłaniając spośród nominatów, laureatów i wyróżnionych w Konkursie.

IV. Warunki uczestnictwa:
1.
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Przedsięwzięcia zrealizowane w 2016 roku i pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.
XVIII EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Podmiot spełnia wymagania formalno-prawne, konieczne do prowadzenia danego
rodzaju działalności.
Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne
i prawne.
Osoby fizyczne i osoby prawne zgłaszają przedsięwzięcia do Konkursu po uzyskaniu
potwierdzenia zrealizowanego przedsięwzięcia przez Starostwo lub Urząd Miasta
i Gminy lub Urząd Gminy albo jednostkę doradztwa rolniczego właściwą dla miejsca
realizacji przedsięwzięcia.
Kryteria oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu:
5.1. Kryteria podstawowe:
a. liczba zatrudnionych pracowników ogółem na dzień 30.06.2017 w tym
w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. w wyniku realizacji przedsięwzięcia;
b. stopień wykorzystania lokalnego potencjału;
c. innowacyjność przedsięwzięcia;
d. działalność na rzecz ochrony środowiska,
e. korzystanie ze środków UE.
5.2. Kryteria dodatkowe:
a. pokoleniowość i tradycja rodzinna;
b. okres funkcjonowania na rynku;
c. zasięg terytorialny działalności;
d. współpraca z lokalnymi podmiotami w tym Lokalną Grupą Działania (LGD);
e. przedsięwzięcie zrealizowane w ramach inicjatywy Leader,
f. przedsięwzięcie zrealizowane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
i dbałością o środowisko naturalne;
g. posiadanie dodatkowych dokumentów, poświadczających bezpieczeństwo
żywności lub dotyczących jakości wyrobów, np. rolnictwo ekologiczne, wpis na
Listę Produktów Tradycyjnych.
Zgłoszeniem do udziału w Konkursie jest KARTA ZGŁOSZENIA sporządzona zgodnie
ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu, przesłana na adres Centrum
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie w terminie do 25 stycznia 2018 r.
Wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz załącznikami (m.in. zdjęcia, kopie
certyfikatów, dyplomów, itd.) należy przesłać w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (na płycie CD) na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
z dopiskiem „Konkurs Sposób na Sukces”
Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne
rozpowszechnianie wizerunku, znajdującego się na zdjęciach przesłanych do Centrum
Doradztwa Rolniczego przez uczestnika konkursu oraz wykonanych podczas
uroczystości finałowej, na potrzeby umieszczenia ich w publikacjach, artykułach,
na stronach internetowych www.cdr.gov.pl oraz podmiotów współpracujących przy
organizacji konkursu Sposób na Sukces zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).
XVIII EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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9.

Osoby fizyczne nagrodzone i wyróżnione w konkursie , nie prowadzące działalności
gospodarczej, są zobowiązane do uiszczenia podatku od nagród w wysokości 10%
od wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 823). Do poboru należnego
podatku zobowiązany jest organizator konkursu.

V. Nagrody:
1.

Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:
•
indywidualna,
•
rodzinna,
•
zespołowa,
•
inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,

2.
3.

Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Rada Programowa konkursu.
Od decyzji Rady Programowej konkursu w sprawie nagród nie przysługuje prawo
odwołania.

VI. Czas trwania konkursu:
1.
2.

3.
4.

Konkurs ma charakter stały, a rozstrzygany jest raz w roku.
Przedmiotem oceny XVIII edycji są przedsięwzięcia realizowane w okresie od 01.01.2016
roku do 30.06.2017 roku (przedsięwzięcie rozumiane jako uruchomienie działalności
gospodarczej lub uruchomienie nowego przedsięwzięcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).
Zgłoszenia konkursowe należy nadsyłać w terminie do 25 stycznia 2018 roku.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie do 30 kwietnia 2018 roku.

VII. Postanowienia końcowe:
1.

2.
3.

4.

5.
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Finaliści Konkursu przyjmują zobowiązanie do stosowania w promocji w ramach
prowadzonej działalności tj. na produktach, na stronach internetowych, w ulotkach
i materiałach reklamowych, tytułu: Laureat XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu
„Sposób na Sukces” lub odpowiednio Wyróżniony w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” oraz logo konkursu „Sposób na Sukces”.
Organizatorzy przewidują upowszechnianie w mediach informacji o wynikach konkursu.
W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby przedsięwzięć konkursowych niż 50 - rozstrzygnięcie może nastąpić w kolejnej edycji konkursu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Programowa.
Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz inne informacje na temat konkursu takie jak m.in. wykaz przedsięwzięć nominowanych, wykaz laureatów i wyróżnionych) zamieszczone są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego
www.cdr.gov.pl .
W XVIII edycji konkursu mogą uczestniczyć wyróżnieni w poprzednich edycjach,
pod warunkiem, że zgłaszane przedsięwzięcie zostało zrealizowane w okresie od
01.01.2016 roku do 30.06.2017 roku.
XVIII EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

6.
7.

Przystąpienie do konkursu oznacza przyjęcie zasad określonych w regulaminie konkursu i oznacza przyjęcie zobowiązań z niego wynikających.
Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;
tel. 22/ 729 66 34 do 38 wew. 116, 145;
fax: 22/ 729 72 91;
e-mail: a.woszczek@cdr.gov.pl, k.toporska@cdr.gov.pl
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH
W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014-2020

54

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest
poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
PROW 2014-2020 realizuje wszystkie sześć priorytetów, wyznaczonych dla unijnej polityki
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, a mianowicie:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie
rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rol‑
nictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich.
Wyżej wymieniony priorytet 6 jest realizowany ze szczególnym naciskiem na ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy. W ramach działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”,
poddziałanie 6.2 - „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności
pozarolniczej na obszarach wiejskich” jest możliwe uzyskanie pomocy z tytułu podjęcia
działalności pozarolniczej.
Kto może ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania?
Podmiotem ubiegającym się o pomoc, zwanym dalej Wnioskodawcą, może być:
1. rolnik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, małżonek tego
rolnika lub domownik rolnika, który:
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
• ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy,
• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy,
		 nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
		 o przyznanie pomocy, albo
2. beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla
małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”
objętego PROW 2014–2020.
Ponadto wyżej wymienieni Wnioskodawcy nie mogli być wpisani do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia
odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Pomoc finansową przyznaje się Wnioskodawcy, który przedłożył biznesplan dotyczący podjęcia działalności pozarolniczej oraz zobowiązał się do realizacji założeń tego biznesplanu.
Pomoc przyznaje się, jeżeli:
gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika:
WSPÓLNA POLITYKA ROLNA
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a) ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
b) jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie:
• gminy wiejskiej lub
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,
lub
• gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców;
• w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku
o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiada		 czowi gospodarstwa, o którym mowa powyżej, jednolitą płatność obszarową, na pod		 stawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
		 do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. Spełnienie warunku
		 opisanego w literze a) i b) oraz dotyczącego przyznania płatności obszarowych nie do		 tyczą Beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do
		 systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo inne		 mu rolnikowi” objętego PROW 2014–2020.
Pomocy nie przyznaje się Wnioskodawcy, który uzyskał pomoc finansową w ramach niniejszego poddziałania:
1. na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014–
2020 lub
2. na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc
na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW 2014–2020, lub
3. w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, lub
4. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Poddziałanie: 6.3 „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz
rozwoju małych gospodarstw”
Operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw
Warunki przyznawania pomocy:
Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:
• jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
x
gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów,
łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod
stawami lub gruntów pod rowami lub
x
nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro;
• prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolni		 czą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
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• jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie
		 jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące po		 przedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie
		 prowadził innej działalności gospodarczej;
• przedłożył biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji w ciągu 3 lat od dnia wypła		 ty pierwszej raty pomocy.
Forma i wysokość pomocy:
Premia w wysokości 60 tysięcy zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna
w II transzach:
• I rata - 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 złotych (wniosek
		 o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyzna		 niu pomocy);
• II rata - 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 złotych (wniosek
		 o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia
		 upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).
Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.
W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego
współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy
odrębne gospodarstwa rolne.
Przeznaczenie pomocy:
Premia przyznawana jest na operację:
• obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub
		 nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów
		 rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
• która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa
		 oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa
x do co najmniej 10 tys. euro,
x co najmniej o 20 % w stosunku do wielkości wyjściowej;
w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty
pomocy.
Inwestycje w środki trwałe:
• mogą dotyczyć wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
• w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona wyłącznie inwestycja,
		 która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub bene		 ficjenta, lub która stanowi przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierża		 wy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorial		nego;
• inwestycji w środki trwałe nie finansuje się z innych środków publicznych.

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

57

Pomoc nie może zostać przeznaczona na:
• prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
• prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej (hodowla zwierząt
		 laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla
		 kotów rasowych).

Poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót
nimi lub ich rozwój” PROW 2014–2020
Pomoc może zostać przyznana:
• osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej
		 osobowości prawnej, jeżeli:
x wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i wprowadzania do
		 obrotu produktów rolnych
x działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
lub
• rolnikowi będącemu osobą fizyczną, domownikowi lub małżonkowi tego rolnika,
		jeżeli:
x podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
x rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania
		 produktów rolnych;
pod warunkiem, że Wnioskodawca:
• jest zdolny do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania celu;
• ma numer identyfikacyjny (tzw. nr EP), który nadaje Biuro Powiatowe ARiMR;
• zobowiąże się, że w okresie od złożenia ostatniego wniosku o płatność do dnia,
		 w którym upłynie 5 lat dokonania przez ARiMR płatności końcowej, będzie:
x nabywał co najmniej 50 proc. całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych
		 do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów
		 zawieranych bezpośrednio z:
* producentami rolnymi;
* grupami, organizacjami producentów lub wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw;
* związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów;
* podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne,
* a umowy te, będą obejmować mechanizm ustalania cen nabycia produktów
rolnych;
x wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 proc. ilości produk		 tów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej
		 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które naby		 wają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi;
• przetwarzał co najmniej 50 proc. ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej
		 3-letnich umów o świadczenie usług innych niż wymienione powyżej, zawieranych
		 z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie
		 umów zawartych z producentami rolnymi.
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Wnioskodawca będzie musiał uprawdopodobnić, że zarówno realizacja planowanego
przedsięwzięcia jak i osiągnięcie zakładanych celów nie byłyby dla niego możliwe bez uzyskania środków publicznych. Wsparciu podlegać będą te zadania, których realizacja będzie
niezbędna do osiągnięcia zakładanego celu.
Na jakie inwestycje może być przyznana pomoc?
Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt objęty wnioskiem:
• dotyczy przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych;
• polega na modernizacji lub budowie zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub
		 infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi;
• spełnia wszystkie wymagania określone przepisami prawa, mające do niej zastosowa		 nie (m.in. higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt);
• nie dotyczy sprzedaży detalicznej;
• nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych.
Na jakie wsparcie można liczyć?
Pomoc jest udzielana w formie zwrotu części poniesionych kosztów. Refundacji podlegają
koszty inwestycji poniesione przez Beneficjenta, w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości:
• 300 tys. zł, w przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego
		 działalność objętą wsparciem;
• 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadza		 niem do obrotu produktów rolnych;
• 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów
		 rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy
		 o grupach producentów rolnych i ich związkach.
Minimalna wysokość pomocy, którą można przyznać na realizację jednej operacji wynosi
10 tys. zł dla rolników oraz 100 tys. zł dla pozostałych podmiotów.
Jakie koszty finansujemy (które koszty są kwalifikowalne)?
1) Koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa
własności:
a) maszyn lub urządzeń do:
				 • przetwarzania produktów rolnych;
				 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania;
				 • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania
						 ich do sprzedaży;
				 • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instala						 cje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu;
b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub
			 magazynowania;
c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania
			 procesem produkcji, lub magazynowania;
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d) wdrożenia systemów zarządzania jakością;
e) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, jeżeli przeniesienie własności
			 rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do
			 dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;
f ) opłat za patenty i licencje.
2) Koszty budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego
z modernizacją niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu
			 hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawo			 wych);
b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów
			 podstawowych;
c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
d) pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podsta			 wowych w części nieprzekraczającej 10 proc. całkowitej powierzchni tych obiektów;
„Koszty budowlane” są kwalifikowalne wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia
inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu
i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.
3) Koszty ogólne obejmujące m.in.:
a) przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
			 • kosztorysów;
			 • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych;
b) przygotowanie biznesplanu;
c) sprawowanie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, architekto			 nicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.
Koszty ogólne refinansowane są do wysokości nieprzekraczającej 10 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji;
Do kosztów zakupu maszyn, narzędzi lub urządzeń lub aparatury pomiarowej i kontrolnej,
zalicza się koszty transportu do miejsca realizacji operacji: materiałów służących realizacji
operacji, maszyn i urządzeń objętych operacją.
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PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
PROW 2014 - 2020
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Fundacja Hodowców Polskiej Białej
Gęsi
Andrzej Klonecki
Prezes Zarządu
Wróble 37
88-153 Kruszwica
pow. inowrocławski
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52/335 78 95, 602 785 388
e-mail: fundacja@polskabialages.pl
www.polskabialages.pl

Przedsięwzięcie nagrodzone w XVII edycji
konkursu:
Cykl szkoleń chowu przyzagrodowego gęsi.
Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi
prowadzi działalność społecznie użyteczną
w sferze zadań publicznych. Z ideą odrodzenia rdzennie polskiego gatunku gęsi białej
wystąpił Andrzej Klonecki, rolnik, hodowca
z miejscowości Wróble. Promocyjna działalność Fundacji w powiecie inowrocławskim
wygenerowała 64 nowe miejsca pracy. Partnerstwo Fundacji i samorządu terytorialnego w dziedzinie promocji gęsiny przyczyniło
się do zwiększenia o ponad 300 % podaży
mięsa z gęsi na jednego mieszkańca w Polsce. Następstwem wzrostu sprzedaży mięsa
gęsiego jest indywidualny model zagospodarowania surowców poubojowych, głównie wysokiej jakości pierza i puchu. Fundacja
propagując chów gęsi w naturalnych ekologicznych warunkach prowadzi na szeroką
skalę szkolenia i wykłady. Cykl szkoleń na temat chowu przyzagrodowego gęsi miał zasięg wojewódzki, odbywał się na obszarach
wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego we współpracy z Kołami Gospodyń
Wiejskich. Celem była promocja gęsiny jako
produktu lokalnego i reliktu dziedzictwa kulinarnego Kujaw. Adresatem tej inicjatywy
były środowiska kobiet wiejskich i młodych
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rolników pracujących w sektorze małych
i średnich gospodarstw rolnych. W Fundacji
pracuje obecnie 10 osób. W wyniku wdrożenia zadania udało się zaktywizować 64 osoby, które do tej pory pozostawały bezrobotne. Źródłem finansowania przedsięwzięcia
były dotacje Unii Europejskiej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach programu
„Lato na wsi”. Fundacja współpracuje także
z Lokalną Grupą Działania „Czarnoziem na
Soli”.
Obecnie Fundacja korzysta z dofinansowania PROW 2014 - 2020, Priorytet 6:
wsparcie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego
na obszarach wiejskich działanie 11 - Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób
dorosłych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych
osób wykluczonych społecznie. Realizowany projekt to: Przyzagrodowy chów
gęsi szansą na aktywizację mieszkańców
obszarów wiejskich.
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Kompleks rekreacyjny
„Sielsko na Wygodzie”
Marcin Kałka
Wygoda 16a
28-313 Imielno
pow. jędrzejowski
woj. świętokrzyskie
tel. 502 367 333
e-mail: biuro@sielskonawygodzie.eu
www.sielskonawygodzie.pl
Przedsięwzięcie nagrodzone w XV edycji
konkursu:
Utworzenie Kompleksu rekreacyjnego „Sielsko na Wygodzie”.
Na powierzchni 10 ha utworzono kompleks rekreacyjny, w którego skład wchodzą:
- Pensjonat – 80 miejsc noclegowych
- Dwie restauracje
- Sala konferencyjna na 250 osób
- Grota solna, SPA
- Park dinozaurów
- Lodowisko
- Mini stok narciarski o długości 150 m
- Stadnina koni
- Zwierzyniec, wypożyczalnia rowerów
i kajaków
- Park do paintballu (2 ha)
Wszystkie atrakcje znajdują się w otoczeniu lasów, blisko rzeki Nidy, na trasie starej ciuchci Expres Ponidzie. Wybudowanie
obiektu przyczyniło się do rozwoju powiatu
– powstało atrakcyjne miejsce wypoczynku
dla mieszkańców i turystów. Właściciel kompleksu „Sielsko na Wygodzie” współpracuje
z Lokalną Grupą działania Ziemia Jędrzejowska „Gryf”, Lokalną Grupą Rybacką „Jędrzejowska Ryba”, Lokalną Organizacją
Turystyczną oraz jednostkami samorządu
terytorialnego.
Źródła finansowania:
1. Budowa i zagospodarowanie obiektu –
PROW 2007-2013 – Oś IV Leader, Działanie
„Małe Projekty”
2. Budowa i wyposażenie stajni – PROW
2007-2013, Działanie „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”

3. Budowa altany, zakup figur dinozaurów
i urządzeń rekreacyjnych – PROW 20072013 – Działanie „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”
Dzięki budowie i wyposażeniu całości
obiektów zostało utworzonych 11 miejsc
pracy.
Obecnie właściciel złożył wniosek
o dofinansowanie w ramach PROW 20142020 działanie - 19 „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie - 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”.
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informatyczny wraz z pompą ciepła
oraz wykonanie budynku produkcyjnego. Projekt finansowany z działania
4.2: „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi
lub ich rozwój”.
2. Tworzenie sieci wzajemnej współpracy w ramach krótkich łańcuchów
dostaw, produktów i usług lokalnych.
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”.

„Dary Natury”
Mirosław Angielczyk
Koryciny 71
17-315 Grodzisk
woj. podlaskie
tel. 85/ 656 90 21
www.darynatury.pl
e-mail: biuro@darynatury.pl

Przedsięwzięcie nagrodzone w II edycji
konkursu.
„Dary Natury” to firma działająca w branży
zielarskiej od 1990 roku. Firma położona jest
w woj. podlaskim, w małej wiosce Koryciny.
W tej okolicy od pokoleń istnieje tradycja
zbierania roślin zielarskich ze stanu naturalnego.
W 2002 roku, podczas trwania II edycji
konkursu była to jednoosobowa firma, której
właścicielem był Pan Mirosław Angielczyk.
Jego zamiłowanie do przyrody, niezwykła
pasja i ogromna wiedza o ziołach została
uhonorowana nagrodą w naszym konkursie.
Powstały dwie dekady temu jednoosobowy
zakład, poprzez wytrwałą i solidną pracę
przekształcił się w prężną firmę, której produkty znane są w całym kraju.
Możliwość korzystania z funduszy Unii
Europejskiej: SAPARD, PROW 2007-2013
i PROW 2014-2020 uczyniły firmę „Dary Natury” marką reprezentującą Polskę na całym
świecie.
Zioła do firmy dostarcza ok. trzystu zbieraczy. Ekologiczne zioła, herbatki i przyprawy
sprzedawane są w kraju i za granicą.
Obecnie firma „Dary Natury” realizuje
projekty finansowane z PROW 2014-2020:
1. Unowocześnienie zakładu poprzez
utworzenie i wyposażenie innowacyjnego wydziału produkcyjnego
przetwarzania owoców i warzyw
w urządzenia technologiczne i system
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno
-Usługowo-Handlowe
Henryk Kowalczyk
ul. Śląska 95, Bargły
42-262 Poczesna,
pow. częstochowski
woj. śląskie
tel. 34/ 327 65 65
e-mail: ppuh.hkowalczyk@wp.pl
www.zmkowalczyk.pl

Przedsięwzięcie nagrodzone w XIV edycji
konkursu.
Nagroda w kategorii rodzinnej za uruchomienie linii technologicznej do produkcji naturalnych nawozów organiczno mineralnych
OrCal®.
Przedsiębiorstwo zajmuje się ubojem,
rozbiorem oraz sprzedażą mięsa wołowego.
Odbiorcami firmy są hurtownie i duże sieci
handlowe. Wysoka jakość produktu pozwala na wysyłanie znacznej ilości produkcji do
państw UE oraz do krajów spoza Unii. Przedsiębiorstwo jest firmą rodzinną, na rzecz której pracują również dzieci właściciela-córka,
i syn wraz z synową. Zatrudnionych jest 60
osób z terenu powiatu częstochowskiego,
myszkowskiego i będzińskiego. W trosce
o ochronę środowiska została uruchomiona
linia do produkcji nawozu, wykorzystująca odpady poprodukcyjne. Są to pierwsze
w Polsce naturalne nawozy organiczno-mineralne o cechach nawozów inteligentnych
- OrCal®. Nawozy te zawierają znaczne ilości składników organicznych pochodzenia
zwierzęcego, które działają biostymulująco
na rozwój roślin. Według badań Instytutu
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nawóz powoduje wzrost biomasy
roślin od 20 - 40 % oraz podnosi zawartość
białka w ziarnach zbóż o ok. 30%. Nawozy te
pomagają w odkwaszaniu gleby, przydatne
są również dla poprawienia struktury gleby,
zwiększają przyswajalność fosforu, potasu
i magnezu.

Zakład zbudowany został z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, tj. filtrów
węglowych w systemach wentylacyjnych,
elektro stymulatora do tusz wołowych,
chłodni szokowych do półtusz oraz linii
rozbioru i pakowania mięsa. W przedsiębiorstwie stosowany jest system HACCP,
a w trakcie wdrażania jest system BRC. Inwestycja została wykonana ze środków
własnych oraz środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach
działania „Zwiększanie wartości dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.
Obecnie firma otrzymała dofinansowanie z PROW 2014-2020 z poddziałania
4.2 „Wsparcie inwestycji przetwarzania
produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój”.
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Propozycje zmian PROW 2014-2020 przekazane do KE
Procedowana obecnie modyfikacja PROW 2014–2020 obejmuje pakiet 24 zmian o charakterze technicznym, merytorycznym oraz finansowym. Poniżej zaprezentowano najbardziej istotne, z punktu widzenia warunków dostępu do wsparcia, propozycje zmian objęte
modyfikacją PROW 2014-2020:
•
zwiększenie limitu pomocy z 300 000 zł do 500 000 zł. – w przypadku rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności
gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych w ramach typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych,
•
wprowadzenia nowego rodzaju beneficjenta, tj. podmiotu, który rozpoczyna, bądź prowadzi działalność przetwórczą w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Beneficjent niniejszego typu operacji będzie mógł otrzymać wsparcie do 100 000 zł w ramach
typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych,
•
rozszerzenia katalogu beneficjentów o rolników, ich małżonków oraz domowników
ubezpieczonych KRUS w pełnym zakresie na wniosek (dotychczas z mocy ustawy) jak
również skrócenie do 2 miesięcy wymogu ubezpieczenia w KRUS w typach operacji
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw,
•
rezygnację z kryterium ograniczającego dostęp do pomocy wyłącznie dla wnioskodawców, którzy pracują w niewielkim gospodarstwie rolnym o wielkości ekonomicznej do
15 tys. euro w typie operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,
•
utworzenia nowego, odrębnego obszaru wsparcia w ramach działania Inwestycje
w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, umożliwiającego wsparcie lasów prywatnych w wieku 11-60 lat, które nie przynoszą znaczących dochodów, a jednocześnie wymagają pewnych nakładów finansowych w celu utrzymania ich w dobrej
kondycji,
•
wyodrębnienie nowego przedmiotu operacji w ramach działania „Współpraca” ukierunkowanego na tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych, dotyczącego wsparcia wertykalnej i horyzontalnej współpracy między podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw żywności,
•
zmian warunków dostępu do pomocy w typie operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, rolnikowi, prowadzącemu produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń
(ASF). Proponuje się zmianę, aby pomoc mogła być przyznawana rolnikom prowadzącym produkcję świń na ww. obszarze na poziomie co najmniej 50 sztuk świń (dotychczas 300 sztuk). Proponuje się również rozszerzenia zakresu kosztów kwalifikowalnych,
o urządzenia do dezynfekcji.
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KOMUNIKAT KOMISJI EUROPEJSKIEJ
NT. „BUDŻETU UE: WSPÓLNA POLITYKA ROLNA PO 2020 R.”
Komisja Europejska opublikowała wnioski w sprawie rozporządzeń modernizujących
i upraszczających wspólną politykę rolną (WPR).
Wnioski te dotyczą: rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR (proponowany nowy sposób pracy obejmujący płatności bezpośrednie dla rolników, wsparcie rozwoju
obszarów wiejskich i programy wsparcia sektorowego), rozporządzenia w sprawie jednolitej
wspólnej organizacji rynków produktów rolnych i rozporządzenia horyzontalnego w sprawie
finansowania WPR, zarządzania nią i monitorowania jej. Wnioski te nadają kształt ideom
dotyczącym przyszłości WPR, zgodnie z zapowiedzią w komunikacie w sprawie przyszłości
żywności i rolnictwa ekologicznego, przedstawionym przez Komisję w listopadzie 2017 r.
Dlaczego wspólna polityka rolna wymaga reformy?
Od 1962 r. wspólna polityka rolna (WPR) z powodzeniem realizowała swój pierwotny cel,
jakim było wsparcie dochodów rolników w celu zagwarantowania obywatelom Europy żywności dobrej jakości, bezpiecznej i przystępnej cenowo. Dostosowywanie WPR na przestrzeni
lat pozwoliło zapewnić jej adekwatność. Sytuacja na świecie szybko się zmienia, podobnie
jak wyzwania stojące zarówno przed rolnikami, jak i przed całym społeczeństwem. Zmiany
klimatu, niestabilność cen, niepewna sytuacja polityczna i gospodarcza, wyludnianie się
obszarów wiejskich i rosnące znaczenie handlu światowego – rolnicy nieustanne dostosowują się do zmieniających się okoliczności i prawodawcy muszą zapewnić im odpowiednie
wsparcie w oparciu o jasne i prostsze przepisy w perspektywie średnio- i długoterminowej.
WPR odrywa wiodącą rolę w procesie przechodzenia na bardziej zrównoważone rolnictwo. Musi zwiększać odporność sektora, wspierać dochody rolników i rentowność ich działalności. Musi umożliwić rolnictwu pełnienie ważnej roli w odniesieniu do wyzwań związanych
ze środowiskiem i zmianami klimatu. Musi też w pełni uwzględniać innowacje cyfrowe, które
ułatwiają rolnikom pracę, ograniczają biurokrację i ułatwiają wymianę pokoleń. Ponad 50 %
ludności UE żyje na obszarach wiejskich. Potrzebne są zatem działania zmierzające do utrzymania ich atrakcyjności i dynamiki pod względem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,
ale też infrastruktury, mobilności i podstawowych usług. Rolnictwo UE odgrywa ważną rolę,
przyczyniając się do pobudzania dynamiki gospodarczej i życia społeczno-kulturalnego na
obszarach wiejskich, podobnie jak nowa WPR, której celem jest utrzymanie zrównoważonego rolnictwa w całej Europie oraz inwestowanie w rozwój społeczności i obszarów wiejskich.
Dzisiejsze wnioski legislacyjne upraszczają i modernizują politykę, by była lepiej dostosowana do tych wyzwań i celów.
Jaki budżet przewidziano na finansowanie WPR na lata 2021–2027?
Wniosek Komisji dotyczący wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027
obejmuje kwotę 365 mld EUR (w cenach bieżących). Odpowiada to średnio 28,5 proc.
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całkowitego budżetu na okres 2021–2027. W ramach kwoty przeznaczonej na WPR, 265,2
mld EUR ma zostać wykorzystane na płatności bezpośrednie, 20 mld EUR na środki wspierania rynku (EFRG) a 78,8 mld EUR na rozwój obszarów wiejskich (EFRROW).
Kolejne 10 mld EUR zostanie udostępnione w ramach unijnego programu badawczego
„Horyzont Europa” na wsparcie konkretnych projektów badawczych i innowacji w zakresie
żywności, rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki ekologicznej.
Jakie są cele WPR na lata 2021–2027?
W przyszłości WPR będzie koncentrować się na dziewięciu celach ogólnych, odzwierciedlających jej znaczenie gospodarcze, ekologiczne i społeczne:
1. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności w całej Unii (w celu
wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego);
2. zwiększenie zorientowania na rynek i poprawa konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;
3. poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
4. przyczynianie się do łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowywania się do nich,
a także do zrównoważonej produkcji energii;
5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
6. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
7. przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
8. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na
obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;
9. poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia,
w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też
dobrostanu zwierząt;
Wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jest ponadto celem przekrojowym.
W jaki sposób zamierzamy osiągnąć te cele?
W przyszłości WPR będzie przynosić obywatelom większe korzyści przy jednoczesnym
znacznym uproszczeniu i modernizacji sposobu jej funkcjonowania, zarówno z perspektywy
rolników, jak i dla państw członkowskich. Z przestrzegania zasad i spełniania wymogów
nacisk zostanie przesunięty na efektywność i realizację celów. Przejście od podejścia uniwersalnego do indywidualnego pozwoli zbliżyć się do realizujących działania w terenie.
Takie podejście da państwom członkowskim znacznie większą swobodę w decydowaniu
o tym, jak najlepiej osiągnąć wspólne cele, a jednocześnie reagować na konkretne potrzeby
rolników, społeczności wiejskich i ogółu społeczeństwa.
Na szczeblu UE nacisk zostanie położony na:
¾¾ ustalenie wspólnych celów;
¾¾ opracowanie wykazu niezbędnych interwencji i wspólnego „zestawu narzędzi”, tj. środków, które państwa członkowskie mogą wykorzystywać do realizacji wspólnych celów;
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¾¾ utrzymanie jednolitego rynku oraz równych szans dla wszystkich rolników w całej Unii;
¾¾ stworzenie zabezpieczeń gwarantujących realizację celów wg przyjętych założeń oraz
¾¾ udostępnianie zestawu wskaźników do oceny postępów.
Państwa członkowskie będą w stanie dopasować instrumenty do swych szczególnych
potrzeb, określając jak zamierzają to zrobić w kompleksowym planie strategicznym WPR.
Plany strategiczne WPR będą określać, w jaki sposób każde państwo zamierza osiągnąć
ogólne cele WPR, uwzględniając jednocześnie swoje specyficzne potrzeby. Będą one ustanawiać strategię i wyjaśnić, w jaki sposób działania w ramach obu filarów przyczynią się do
osiągnięcia wyznaczonych celów. W planach tych określane będą również cele końcowe, które należy osiągnąć; postępy w realizacji tych celów końcowych będą oceniane na poziomie
państwa członkowskiego i weryfikowane przez Komisję Europejską w ramach nowej formuły
rocznego monitorowania i przeglądu.
Każdy plan strategiczny WPR będzie wymagał uprzedniego zatwierdzenia Komisji Europejskiej, aby zapewnić jego zgodność z celami UE i utrzymanie jednolitego charakteru polityki,
zapobiec zakłóceniom na jednolitym rynku jak też nadmiernemu obciążeniu beneficjentów
i administracji.
W jaki sposób będą oceniane rezultaty?
Aby zapewnić równe warunki działania rolnikom we wszystkich państwach członkowskich, na poziomie UE uzgodniony zostanie wspólny zestaw wskaźników rezultatu.
Na podstawie tych konkretnych wskaźników rezultatu państwa będą co roku przedstawiać Komisji sprawozdania z realizacji celów. Komisja będzie oceniać sprawozdania i w razie
potrzeby wydawać zalecenia dotyczące poprawy skuteczności działania.
Aby zagwarantować postęp, wprowadzony zostanie nowy system ewentualnych kar
i nagród. Przykładowo państwa członkowskie, które spełniają swoje cele końcowe w zakresie
różnorodności biologicznej, środowiska i klimatu będą kwalifikowały się do premii w wysokości do 5 proc. ich alokacji na rozwój obszarów wiejskich na koniec okresu obowiązywania
WRF. Jednocześnie jeśli rocznego sprawozdanie z realizacji celów wykaże, że osiągnięte postępy są niewystarczające, Komisja będzie mogła interweniować, aby zapewnić lepsze ukierunkowanie środków finansowych na rezultaty. W zależności od charakteru niedociągnięć
interwencja taka będzie mogła polegać np. na narzuceniu konkretnego planu działania, aby
skierować realizację programu krajowego z powrotem na właściwą ścieżkę, zawieszeniu
płatności lub przeprogramowaniu.
Na czym polega uproszczenie z perspektywy rolników i administracji krajowych?
Na czym polega modernizacja WPR?
Rolnicy wiedzą najlepiej jakiego wsparcia potrzebują do poprawy wyników. W ramach nowych planów strategicznych WPR państwa członkowskie mogą współpracować z rolnikami
by określić, jakie działania należy podjąć na szczeblu krajowym lub regionalnym, aby osiągnąć cele uzgodnione na szczeblu UE z większym marginesem swobody wyboru najbardziej
odpowiednich środków do osiągnięcia rezultatów. Uwzględniony zostanie także wykaz
ogólnych środków uzgodnionych na szczeblu UE – np. w ramach nowej WPR określono
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osiem głównych obszarów działania w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich (środowisko
i klimat; młodzi rolnicy; narzędzia zarządzania ryzykiem; wiedza i informacje itd.) zamiast 69
istniejących obecnie działań i poddziałań. Umożliwienie państwom członkowskim określenia
sposobu, w jaki mogą najlepiej spełnić cele ogólne, zamiast stosowania zbyt nakazowego
i uniwersalnego podejścia, będzie zarówno prostsze, jak i skuteczniejsze.
Komisja zamierza również skupić się na zapewnieniu skutecznego działania systemów
zarządzania we wszystkich państwach członkowskich, pozwalając im decydować, czy propozycje kwalifikują się do wsparcia unijnego zamiast sprawdzać warunki kwalifikowalności
każdego beneficjenta projektu, jak ma to miejsce obecnie.
Nowa WPR będzie zachęcać zarówno rolników, jak i administracje krajowe, do wykorzystywania nowych technologii, aby pomóc im w pracy. Na przykład nowy system monitorowania
zostanie opracowany w oparciu o systematyczną, całoroczną, zdalną obserwację działalności
rolniczej. Pozwoli to, w miarę możliwości, zastąpić tradycyjne metody weryfikacji, takie jak
kontrole na miejscu, co przyczyni się do znacznego zmniejszenia obciążeń związanych z kontrolą. Wnioskodawcy będą zachęcani do szerszego korzystania z innych narzędzi cyfrowych,
takich jak tzw. wniosek geoprzestrzenny (GSA), który wykorzystuje technologie satelitarne,
aby umożliwić rolnikom składanie dokładnych wniosków w odniesieniu do ich gruntów,
a tym samym zmniejszenie poziomu błędu w deklaracjach i unikanie kar. Wnioski o wsparcie
bezpośrednie dla rolników będą im dostarczane w postaci wstępnie uzupełnionej przez
administracje państw członkowskich o możliwie najwięcej aktualnych i wiarygodnych danych
z wykorzystaniem istniejących narzędzi, takich jak system identyfikacji działek rolnych, co
pozwoli rolnikom zaoszczędzić dużo czasu.
W ramach nowej WPR państwa członkowskie będą zobowiązane do udostępnienia
rolnikom systemu usług doradczych obejmujących szeroki zakres kwestii określonych
w samym rozporządzeniu. Należą do nich m.in.: doradztwo w zakresie wszystkich wymogów
i warunków na poziomie gospodarstwa, które wynikają z planu strategicznego WPR danego
państwa; sposoby zapewnienia przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska
dotyczących wody, pestycydów, czystego powietrza itp.; zarządzanie ryzykiem; oraz dostęp
do innowacji i technologii. Te usługi doradcze zostaną w pełni uwzględnione w systemach
wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa (AKIS) państw członkowskich, które obejmują
również naukowców, organizacje rolnicze i inne zainteresowane podmioty.
Czy rolnicy będą traktowani jednakowo w całej UE?
Nowe ramy WPR przewidują dalsze ujednolicenie poziomu płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi poprzez zmniejszenie o 50 proc. różnicy między poziomami
pomocy UE w przeliczeniu na hektar oraz o 90 proc. różnicy w stosunku do średniej unijnej.
Przyczyni się to realizacji zobowiązania Komisji do zapewnienia sprawiedliwszego podziału
płatności bezpośrednich.
W jaki sposób można zapewnić sprawiedliwszy rozdział płatności dla rolników oraz
dla małych i średnich gospodarstw rolnych?
Płatności bezpośrednie pozostaną ważnym elementem strategii, gdyż dochody rolników
należy wspierać, jeśli chcemy stworzyć inteligentny i odporny sektor rolny.
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Komisja proponuje zmniejszenie płatności od wysokości 60 tys. EUR i obowiązkowy górny limit w przypadku płatności powyżej 100 tys. EUR na gospodarstwo. Koszty pracy będą
w pełni uwzględniane. Ma to zapewnić sprawiedliwszy rozdział płatności.
Uwolnione kwoty zostaną rozdzielone w każdym państwie członkowskim albo poprzez
redystrybucję płatności bezpośrednich albo w formie środków na rozwój obszarów wiejskich, przede wszystkim po to, by większa część puli płatności bezpośrednich w każdym
kraju trafiała do małych i średnich gospodarstw rolnych. Państwa członkowskie będą mogły
też oferować rolnikom posiadającym małe gospodarstwa roczną kwotę ryczałtową, co wiąże
się ze znacznie prostszą procedurą administracyjną dla beneficjentów, którzy nie muszą każdego roku wypełniać wniosków, aby otrzymać płatności. Określenie sposobu klasyfikowania
drobnych producentów rolnych będzie należało do danego państwa członkowskiego, jako
że sektor rolnictwa w każdym kraju jest inny.
Każdy kraj będzie również musiał stosować bardziej rygorystyczne definicje, aby zagwarantować, że wsparcie trafia wyłącznie do osób faktycznie prowadzących działalność rolniczą.
Podobnie jak w przypadku małych gospodarstw, sformułowanie precyzyjnej definicji będzie
leżeć w gestii każdego państwa członkowskiego (pod warunkiem zatwierdzenia jej przez
Komisję w ramach planu strategicznego WPR), w oparciu o szereg czynników, takich jak:
badanie dochodów, nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot działalności przedsiębiorstwa lub jego włączenie do rejestrów przedsiębiorstw. Definicja musi skutecznie zapobiegać
przyznawaniu wsparcia osobom, dla których działalność rolnicza stanowi tylko nieznaczącą
część ich ogólnej działalności gospodarczej lub których główna działalność gospodarcza nie
jest działalnością rolniczą. W rozporządzeniu przewidziano również, że definicja uzgodniona
w każdym państwie członkowskim nie może wykluczać osób prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą (tzn. takich, które prowadzą aktywną działalność rolną, ale są jednocześnie
zaangażowane w działalność pozarolniczą poza gospodarstwem).
W jaki sposób młodzi rolnicy skorzystają z przyszłej WPR?
Przyciąganie do tego sektora młodych ludzi oraz pomaganie im w zakładaniu rentownych
przedsiębiorstw jest jednym z głównych priorytetów WPR po roku 2020. Młodzi rolnicy
będą korzystać z szeregu środków, z których niektóre są obowiązkowe, a inne dobrowolne:
¾¾ Państwa członkowskie będą zobowiązane do przeznaczania co najmniej 2 proc. krajowej
alokacji na płatności bezpośrednie dla młodych rolników rozpoczynających działalność
w zawodzie w postaci dopłat uzupełniających ich podstawowe wsparcie dochodu lub
dotacji na rozpoczęcie działalności; jeśli państwa uznają, że jest u nich taka potrzeba,
będą mogły przeznaczyć większą kwotę na zachęcanie młodych rolników do podejmowania działalności.
¾¾ Maksymalna kwota pomocy na podejmowanie działalności przez młodych rolników i na
zakładanie przedsiębiorstw wiejskich zostanie zwiększona do 100 tys. EUR.
¾¾ Plan strategiczny WPR każdego kraju będzie musiał zawierać specjalną strategię przyciągania i wspierania młodych rolników, w tym opis sposobu spójniejszego i skuteczniejszego wykorzystywania wsparcia krajowego i unijnego.
¾¾ Fundusze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich mogą być wykorzystywane do wspierania programów ułatwiających dostęp do gruntów i przenoszenie praw własności do
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gruntów, które tradycyjnie stanowią główną przeszkodę dla młodych rolników podejmujących działalność. Programy te mogą obejmować: zawieranie partnerstw między
rolnikami z różnych pokoleń; usługi planowania dziedziczenia lub przekazywania gospodarstw; pośrednictwo w nabywaniu gruntów; innowacyjne organizacje krajowe lub
regionalne biorące udział w propagowaniu i ułatwianiu pośrednictwa między młodymi
i starymi rolnikami itp.
¾¾ Młodzi rolnicy będą nadal korzystać ze wsparcia na inwestycje oraz możliwości dzielenia
się wiedzą lub szkoleń wspieranych z funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
¾¾ Państwa członkowskie będą mogły tworzyć instrumenty finansowe wspierające kapitał
obrotowy dla młodych rolników, którzy często borykają się ze znacznymi trudnościami
w pozyskiwaniu środków finansowych ze względu na duże potrzeby inwestycyjne
i niską stopę zwrotu z inwestycji gospodarstw rolnych w początkowej fazie działalności.
Komisja zacieśni również współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, zwłaszcza
za pośrednictwem platformy doradczej ficompass, aby wyciągać wnioski z doświadczeń
i najlepszych praktyk dotyczących konkretnych systemów wsparcia dla młodych rolników.
W jaki sposób nowa WPR posłuży wsparciu działań na rzecz środowiska
i klimatu?
Trzy spośród dziewięciu celów szczegółowych przyszłej WPR dotyczą środowiska i klimatu i obejmują kwestie: zmiany klimatu, zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej,
siedlisk i krajobrazów.
W swoich planach strategicznych WPR państwa członkowskie będą musiały sprecyzować,
w jaki sposób zamierzają osiągnąć wyznaczone cele i zadbać o to, że ich rolnicy spełnili
wszystkie wymogi w zakresie środowiska i klimatu. Opiszą w nich również szczegółowo,
w jaki sposób wykorzystają środki z obu filarów WPR na wspieranie swej strategii. Ustalone
zostaną cele końcowe i każdego roku oceniany będzie postęp.
Ambitne założenia w odniesieniu do klimatu, środowiska i różnorodności biologicznej
będą realizowane na różne sposoby: nowy system „warunkowości” uzależni wszystkie formy wsparcia dochodów rolników (i pozostałe płatności obszarowe i płatności związane ze
zwierzętami) ze stosowaniem ekologicznych i przyjaznych dla klimatu praktyk rolniczych.
Uzależnienie wsparcia od przestrzegania podwyższonych norm stanowi krok naprzód
w porównaniu z przepisami obowiązującymi w ramach obecnej WPR.
Nowy system tzw. ekoprogramów, finansowanych z alokacji danego kraju na płatności
bezpośrednie, będzie obowiązkowy dla państw członkowskich, natomiast rolnicy nie będą
zobowiązani do uczestnictwa w nich. Ekoprogramy będą służyć realizacji celów w zakresie
klimatu i ochrony środowiska poprzez uzupełnienie innych odpowiednich dostępnych narzędzi i wykraczać poza elementy wymagane już w ramach warunkowości. Każde państwo
członkowskie będzie jednak kształtować je według własnego uznania. Przykładem może
być finansowanie ekoprogramu zakładającego całkowite odejście od stosowania nawozów,
którego celem jest poprawa jakości wody. Powiązane z nimi płatności mogłyby być proponowane jako „dodatkowe” płatności bezpośrednie dla rolników bądź w formie odrębnych
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programów, w których wysokość płatności dla rolników zależy od dodatkowo poniesionych
kosztów i utraconego dochodu.
Państwa członkowskie będą musiały przeznaczać co najmniej 30 proc. swego budżetu
na rozwój obszarów wiejskich na działania na rzecz środowiska i klimatu. Fundusze na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich będą wykorzystywane na wspieranie działań przyjaznych
dla klimatu i środowiska, w szczególności na tzw. „ zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne”, które, podobnie jak wyżej opisane narzędzia, będą obowiązkowe dla państw
członkowskich, ale dobrowolne dla rolników. Programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
mogą być również wykorzystywane do finansowania szeregu innych działań, takich jak:
transfer wiedzy, inwestycje przyjazne dla środowiska, innowacje i współpraca. Takie wsparcie
może być skierowane do rolników, leśników i innych podmiotów na obszarach wiejskich.
Finansowanie środków ochrony środowiska na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
takich jak regiony górskie lub nadbrzeżne, będzie miało teraz charakter dodatkowy w stosunku do 30 proc. z rozwoju obszarów wiejskich.
Zgodnie z zobowiązaniem Unii do wdrożenia porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, oczekuje się, że 40 proc. całkowitej
puli środków WPR zostanie przeznaczone na działania w dziedzinie klimatu.
Jaka będzie rola badań naukowych, innowacji i nowych technologii w ramach
przyszłej WPR?
Przyszła WPR będzie sprzyjać zwiększeniu inwestycji w wiedzę i innowacje oraz zwiększy
dostęp do nich rolnikom i społecznościom wiejskim. Głównym instrumentem wspierania innowacji w ramach nowej WPR nadal będzie europejskie partnerstwo innowacyjne (EPI-AGRI),
w szczególności poprzez wspieranie oddolnych projektów innowacji realizowanych przez
grupy operacyjne. Podejście innowacyjne europejskiego partnerstwa innowacyjnego skupia
się na dzieleniu się wiedzą w formach interaktywnie angażujących wszystkich uczestników.
Kolejne 10 mld EUR zostanie udostępnione w ramach unijnego programu badawczego
„Horyzont Europa” jako wsparcie na konkretne projekty badawcze i innowacje w zakresie
żywności, rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki ekologicznej. „ Horyzont Europa” będzie odgrywać kluczową rolę w współtworzeniu wiedzy niezbędnej do modernizacji
sektora rolnego. Synergia między programem „Horyzont Europa” (z jego ponadnarodowymi
projektami) a WPR (z projektami na szczeblu regionalnym/lokalnym i sieciami WPR) przyczyni
się do stworzenia systemu wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa, który ma zmierzać do
przyspieszenia przyswajania innowacyjnych rozwiązań i najlepszych praktyk wśród wszystkich podmiotów na obszarach wiejskich.
Co to jest wspólna organizacja rynków produktów rolnych (WORR)? Dlaczego tylko
niektóre sektory są nią objęte?
Określenie „wspólna organizacja rynków produktów rolnych” (WORR) odnosi się do
zbioru przepisów służących organizacji wspólnego rynku produktów rolnych. Przepisy
te obejmują szeroki zakres elementów: rynkowa siatka bezpieczeństwa (interwencja
publiczna i dopłaty do prywatnego przechowywania), środki nadzwyczajne stosowa-
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ne w przypadku zakłóceń na rynku, normy handlowe, programy oferowania owoców
i warzyw oraz przetworów mlecznych uczniom w szkołach, przepisy dotyczące handlu oraz
kilka sektorowych programów operacyjnych, dotyczących: owoców i warzyw, pszczelarstwa,
wina, chmielu i oliwek.
Poza kilkoma wyjątkami w przyszłej WPR większa część przepisów rozporządzenia
o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych pozostanie niezmieniona. Jedna z głównych zmian polega na tym, że każde państwo członkowskie będzie musiało włączyć wyżej
wymienione programy operacyjne do swego planu strategicznego WPR oraz że państwa
członkowskie będą mogły (jeśli uznają to za konieczne) opracować programy operacyjne
(zwane inaczej interwencjami sektorowymi) dla innych sektorów. Mogą one dotyczyć wszystkich sektorów rolnictwa – począwszy od zbóż i mięsa po nasiona, żywe rośliny i drzewa, ale
z wyłączeniem alkoholu etylowego i tytoniu. Państwa członkowskie mogą przeznaczyć na
takie interwencje sektorowe do 3 proc. swego budżetu filaru 1. Programy te będą służyć
wsparciu producentów, którzy przystępują do organizacji producentów, aby podejmować
wspólne działania na rzecz ochrony środowiska lub poprawy pozycji producentów w łańcuchu dostaw żywności.
Czy w określonych sektorach przewidziano wsparcie specjalne?
Niektóre szczególne sektory produktów, które znajdują się w trudnej sytuacji,
będą nadal korzystać z dodatkowego wsparcia na poprawę ich konkurencyjności,
zrównoważonego charakteru lub jakości (znanego w ramach obecnej WPR jako wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji lub dobrowolne wsparcie związane
z produkcją). Wymaga to uznania tych sektorów za ważne ze względów gospodarczych,
społecznych lub środowiskowych.
Komisja proponuje utrzymanie istniejącej listy potencjalnie kwalifikujących się sektorów
(innymi słowy, sektorów, które kwalifikowały się do dobrowolnego wsparcia związanego
z produkcją od 2013 r.). Ponadto Komisja proponuje rozszerzenie tego wykazu o uprawy
niespożywcze (inne niż plantacje zagajników o krótkiej rotacji, ale z wyjątkiem drzew) wykorzystywane do wytwarzania produktów, które mogą zastąpić paliwa kopalne.
Kwalifikujące się państwa członkowskie mogą przeznaczyć maksymalnie 10 proc. swych
płatności bezpośrednich na wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji. Dodatkowe 2 proc. można przeznaczyć na wsparcie roślin wysokobiałkowych.
Czy istnieje specjalny system dla regionów najbardziej oddalonych
Unii Europejskiej?
Ze względu na szczególne wyzwania w rolnictwie UE w regionach najbardziej oddalonych,
w ramach WPR dla tamtejszych rolników dostępne jest dodatkowe wsparcie. Proponowane
finansowanie dla tych regionów – francuskich departamentów zamorskich (Gwadelupa,
Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Saint-Martin, Majotta), Azorów i Madery oraz Wysp
Kanaryjskich – wynosi 627,63 mln EUR rocznie przez siedem lat.
Płatności bezpośrednie dla rolników w regionach najbardziej oddalonych nadal będą
znacznie wyższe niż wsparcie wypłacane w innych państwach członkowskich.
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Kwota ta nie obejmuje możliwego dodatkowego finansowania dla tych regionów
z funduszy na rozwój obszarów wiejskich. Może ono zostać wykorzystane na wspieranie działań na rzecz odbudowy, ochrony i wzmocnienia różnorodności biologicznej
w rolnictwie i leśnictwie oraz wspierania rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich
w regionach najbardziej oddalonych. Wkład UE na rzecz programów rozwoju obszarów
wiejskich w wymienionych regionach zwiększono do 70 proc., w porównaniu z ok.
40 proc. w innych regionach.
W jaki sposób nowa WPR pomoże rolnikom w obliczu kryzysów i zagrożeń?
Obecna WPR pomaga rolnikom radzić sobie z niepewnością nieodłączną w ich zawodzie
poprzez wsparcie dochodów (płatności bezpośrednie), środki rynkowe, wsparcie na narzędzia zarządzania ryzykiem, szkolenia i inwestycje w ramach programów rozwoju obszarów
wiejskich.
W nowej WPR zachowano to podejście, wprowadzając dalsze ulepszenia:
¾¾ obowiązujące przepisy związane z interwencją publiczną, prywatnym przechowywaniem i środkami nadzwyczajnymi nie uległy zmianie i narzędzia te nadal będą dostępne,
by w razie potrzeby wspierać unijnych rolników.
¾¾ Państwa członkowskie będą miały możliwość przeznaczenia aż do 3 proc. ich alokacji
w ramach filaru 1, na intensyfikację wsparcia pozostałych sektorów (innych niż te,
które już korzystają z programów sektorowych jak sektor owoców i warzyw, wina lub
oliwy z oliwek). Celem jest stymulowanie działań podejmowanych przez organizacje
producentów m.in. na rzecz konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju i zarządzania
kryzysowego.
¾¾ Obecna praktyka, polegająca na przeznaczaniu części ogólnych środków 1. filaru zostanie utrzymana i posłuży utworzeniu „rezerwy rolnej”, którą będzie można wykorzystywać
na środki rynkowe i nadzwyczajne środki wsparcia. Rezerwa ta będzie wynosić każdego
roku łącznie co najmniej 400 mln EUR i zostanie uzupełniona w drodze przeniesienia
z rezerwy kryzysowej z 2020 r. (tj. w ramach obecnej WPR i z obecnych wieloletnich ram
finansowych) na 2021 r.; w kolejnych latach wszystkie niewykorzystane środki zostaną
ponownie przeniesione. Przenoszenie rezerwy, zamiast podejmowania każdego roku
decyzji o uzupełnieniu rezerwy i ponownego przydzielania niewykorzystanych funduszy państwom członkowskim, znacznie obniży obciążenie administracyjne.
¾¾ Państwa członkowskie będą musiały wspierać narzędzia zarządzania ryzykiem w
ramach rozwoju obszarów wiejskich, aby wspomóc rolników w zarządzaniu produkcją
i ryzykiem związanym z dochodem, które jest poza ich kontrolą. Ten rodzaj wsparcia
będzie miał formę wkładu finansowego na składki z tytułu systemów ubezpieczeń i funduszy ubezpieczeń wzajemnych, obejmujące zarówno ryzyko związane z produkcją, jak
i z dochodem, i będzie obowiązkowy dla wszystkich państw członkowskich. Wsparcie
na różne działania, takie jak inwestycje i szkolenia, aby pomóc rolnikom w zapobieganiu
zagrożeniom lub radzeniu sobie z ich konsekwencjami stają się obowiązkowe w ramach
rozwoju obszarów wiejskich.
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¾¾ Unijna platforma ds. zarządzania ryzykiem, w formie jednej platformy dla wielu zainteresowanych stron, zostanie opracowana w taki sposób, by pomóc wszystkim zaangażowanym podmiotom, od rolników i organów publicznych po instytuty badawcze i sektor
prywatny, w dzieleniu się wiedzą i wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk.
¾¾ Możliwe będzie również wykorzystywanie instrumentów finansowych, aby ułatwić
dostęp do kapitału obrotowego, np. aby pomóc rolnikom przezwyciężyć czasowy niedobór płynności, spowodowany nieoczekiwanym kryzysem.
¾¾ Program „Horyzont 2020” będzie finansować badania w dziedzinie zarządzania ryzykiem,
cyfryzacji gospodarstw rolnych i inteligentnego wykorzystania dużych zbiorów danych
w rolnictwie, a europejskie partnerstwo innowacyjne (EPI-AGRI) może wspierać również
projekty w dziedzinie zarządzania ryzykiem.
W jaki sposób WPR przyczyni się do kształtowania przyszłości obszarów
wiejskich UE?
Ponad 50 proc. ludności UE żyje na obszarach wiejskich, ważne jest zatem, aby zagwarantować ich atrakcyjność, dynamikę i zrównoważony charakter; poprzez dobrej jakości miejsca
pracy, utrzymanie wzrostu gospodarczego i dostępu do wysokiej jakości infrastruktury,
mobilności i podstawowych usług. Rolnictwo jest podstawą wielu społeczności wiejskich,
a poprzez wspieranie rolników i społeczności wiejskich, taką samą rolę pełni WPR.
Uproszczenie zasad rozwoju obszarów wiejskich, którego ogólne cele będą ustalane na
poziomie UE, oraz większa swoboda państw członkowskich w dopasowywaniu podejmowanych działań do ich specyficznych potrzeb, sprawią, że wsparcie rozwoju obszarów wiejskich pozostanie skuteczne we wszystkich państwach członkowskich. Zwiększenie stawki
współfinansowania dla państw członkowskich umożliwi im utrzymanie ambitnego poziomu
inwestycji na obszarach wiejskich.
Dlatego też przyszłe środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich będą kierowane tam,
gdzie mogą wnieść rzeczywistą wartość dodaną w rozwój lokalny oraz gospodarkę rolną
i wiejską – pozostawiając innym funduszom UE zadanie wspierania dużych projektów infrastrukturalnych, w tym sieci szerokopasmowych. Jednym z kluczowych elementów przyszłej
polityki rozwoju obszarów wiejskich będzie promowanie rozwoju inteligentnych wsi oraz
poprawa lokalnej infrastruktury.
Czym się różnią ceny bieżące od cen stałych i jakie są faktyczne oszczędności
w przyszłym budżecie WPR? W jaki sposób budżet WPR będzie rozdzielany między
państwa członkowskie?
Z bezprecedensową przejrzystością w dniu 2 maja 2018 r. Komisja Europejska po raz
pierwszy przedstawiła swój wniosek dotyczący nowego długoterminowego budżetu UE,
zarówno w cenach bieżących, jak i w cenach stałych z 2018 r.
Ceny bieżące to realne kwoty, jakie beneficjenci końcowi otrzymają z budżetu UE. Każdy
roczny budżet ogólny UE przyjmowany jest w cenach bieżących i państwa członkowskie
wpłacają środki do ogólnego budżetu UE w cenach bieżących.
Tę samą metodę stosowano w przeszłości do wyrażania budżetu WPR, umożliwiając
bezpośrednie porównywanie z wcześniejszymi budżetami.
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Ceny stałe, wykluczające wpływ inflacji, stosuje się do oceny skutków gospodarczych
inwestycji w dłuższym okresie. Przeliczanie z cen stałych na bieżące i odwrotnie jest łatwe,
ponieważ przy obliczeniach Komisja stosuje (i zawsze stosowała) jako wskaźnik szacunkowy
dla przyszłych stóp inflacji stałą roczną stopę inflacji w wysokości 2 proc.
W związku z tym proponowana redukcja budżetu WPR w cenach bieżących o ok. 5 proc.
odpowiada zmniejszeniu środków o około 12 proc. w cenach stałych z 2018 r. z wyłączeniem
inflacji.
Źródło: www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3974_pl.pdf
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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
Kierownictwo
Centrum Doradztwa Rolniczego
Jacek Węsierski- Dyrektor
Krzysztof Janiak- Zastępca Dyrektora
Katarzyna Boczek- Zastępca Dyrektora
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Brwinowie, wraz z Oddziałami w Krakowie,
Poznaniu, Radomiu i Warszawie, jest państwową jednostką doradztwa rolniczego, podlegającą bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Centrum Doradztwa Rolniczego
(CDR) współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami administracji rządowej
i samorządowej, organizacjami branżowymi rolników, placówkami naukowo-badawczymi
oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.
Głównym celem działalności Centrum jest doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry doradczej oraz podnoszenie i ujednolicanie standardów usług świadczonych przez doradców
na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.
CDR organizuje m.in. ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces”, którego celem jest
promocja pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Kolejnym przedsięwzięciem jest
Rolniczy Festiwal Nauki, w ramach którego Centrum Doradztwa Rolniczego współpracuje
z instytutami badawczymi. Celem tej współpracy jest popularyzacja osiągnięć resortowych
instytutów badawczych i uczelni rolniczych, prezentacja sylwetek i wyników badań pracowników nauki, a także usprawnienie przepływu osiągnięć nauki rolniczej do praktyki.

Oddział Kraków
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
Krzysztof Duda - Dyrektor
Oddział CDR w Krakowie wspiera i propaguje ideę rolnictwa społecznego, stymulując
rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw
poprzez wprowadzanie usług społecznych do
funkcjonujących gospodarstw rolnych.
W 2012 r. Oddział utworzył Ogólnopolską
Sieć Zagród Edukacyjnych, skupiającą indywidualne podmioty prowadzące działalność
edukacyjną w oparciu o własny potencjał rolniczy, łącząc funkcje produkcyjne z usługami
turystycznymi i edukacyjnymi. W ramach idei
rolnictwa społecznego wypracował również koncepcję Gospodarstw Opiekuńczych. Ponadto celem działań podejmowanych przez oddział jest stymulacja rozwoju agroturystyki,
poprzez organizację szkoleń i publikację poradników podnoszących wiedzę i umiejętności
doradców oraz mieszkańców wsi, a także upowszechnianie świadomości w zakresie ochrony
i wykorzystania dziedzictwa kulturowego wsi oraz promocja produktu regionalnego.
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Oddział Poznań
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63
Mariusz Tatka - Dyrektor
Oddział w Poznaniu realizuje zadania ze
szczególnym uwzględnieniem: ekonomiki
i organizacji gospodarstw rolnych, działalności informacyjnej i wydawniczej, ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym oraz metodyki i organizacji pracy doradczej.
Cele te realizowane są poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej
i upowszechnieniowej. Oddział w Poznaniu
organizuje m.in. ogólnopolski konkurs pn.
„Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich
ośrodków doradztwa rolniczego”, cieszący się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism rolniczych ODR. Jego głównym celem jest polepszanie poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych przez ODR czasopism skierowanych do rolników i mieszkańców wsi.
Istotnym elementem w edukacji i transferze wiedzy do praktyki jest działalność wydawnicza.
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu wydaje kwartalnik „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, elektroniczny biuletyn informacyjny „Horyzont CDR”, wydawnictwa
tematyczne oraz materiały informacyjno-edukacyjne do realizowanych szkoleń, konferencji.

Oddział Radom
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
Henryk Skórnicki - Dyrektor
Robert Fiszer - Zastępca Dyrektora
Oddział CDR w Radomiu doskonali wiedzę
i umiejętności kadry doradczej, nauczycieli
szkół rolniczych, przedstawicieli instytucji i organizacji rolniczych. Promuje osiągnięcia naukowe wspierające rozwój rolnictwa i obszarów
wiejskich. Koordynuje działania mające na celu
rozwój rolnictwa ekologicznego, funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich. W ramach prowadzonego
w Radomiu, Centrum Praktycznego Szkolenia
w Zakresie Małego Przetwórstwa, organizowane są szkolenia dla rolników, doradców i przedsiębiorców na temat przetwórstwa żywności
w gospodarstwach rolnych. Radomski Oddział organizuje też ogólnopolski konkurs na
„Najlepsze gospodarstwo ekologiczne”.
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Oddział Warszawa
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Paweł Krzeczunowicz - Dyrektor
Oddział CDR w Warszawie pełni funkcję jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich (KSOW) oraz realizuje zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach
wiejskich.

` NA RZECZ
SIEC
INNOWACJI W ROLNICTWIE
I NA OBSZARACH WIEJSKICH

Do zadań jednostki centralnej należy w szczególności:
•
ułatwianie tworzenia sieci kontaktów partnerom KSOW poprzez prowadzenie działań
aktywizujących, powołanie i organizację pracy Grupy Roboczej ds. KSOW, organizację prac grup tematycznych oraz zarządzanie portalem i internetowymi narzędziami
umożliwiającymi wymianę informacji i prowadzenie dyskusji pomiędzy skupionymi
w Sieci partnerami, na poziomie krajowym;
•
opracowanie planu działania na lata 2014-2020 i dwuletnich planów operacyjnych
we współpracy z partnerami Sieci;
•
realizacja planu działania na poziomie krajowym, na podstawie dwuletnich planów
operacyjnych.
W celu zapewnienia efektywnego upowszechniania wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich została utworzona Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
(SIR). W ramach sieci realizowane są działania z zakresu aktywizacji potencjalnych partnerów
współpracy na rzecz innowacji, podnoszące wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania
projektami badawczo-wdrożeniowymi oraz upowszechniania wyników prac badawczo-wdrożeniowych.
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Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
tel. 22 729 66 34

W roku 2003 powstało Stowarzyszenie „Sposób na sukces”. Członkami Stowarzyszenia są laureaci i osoby wyróżnione w ogólnopolskim konkursie „Sposób na sukces”, promującym przedsięwzięcia gospodarcze na obszarach wiejskich.
CELE STOWARZYSZENIA:
• aktywizacja gospodarcza mieszkańców wsi
• promocja przedsięwzięć gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy na obszarach
wiejskich
• upowszechnianie przykładów działalności gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy
na obszarach wiejskich
• wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy przedsiębiorcami
• współudział w wypracowaniu standardów prawnych, ekonomicznych, jakościowych
i finansowych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
• podejmowanie działań mających na celu pomoc przedsiębiorstwom działającym
na obszarach wiejskich w dostosowaniu się do wymogów Unii Europejskiej, w szczególności
w zakresie dostępności do unijnych rynków zbytu i pomocy finansowej
• współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, zajmującymi się
przedsiębiorczością na obszarach wiejskich
Zapraszamy osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia „Sposób na Sukces” do współpracy!
Zarząd
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Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin—Państwowy Instytut Badawczy od 1951 roku prowadzi prace
badawcze, rozwojowe i innowacyjne ukierunkowane na genetyczne doskonalenie roślin rolniczych.
Badania naukowe i prace rozwojowe realizowane w IHAR-PIB obejmują cztery podstawowe problemy
badawcze:






Problem 1: „Tworzenie i wykorzystanie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych”
(Główne źródło finansowania – MNiSW)
Problem 2: „Nasiennictwo i nasionoznawstwo”
(Główne źródło finansowania – MNiSW)
Problem 3: „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów
genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa
żywnościowego kraju” - Program Wieloletni
(Główne źródło finansowania MRiRW)
Problem 4: „Postęp biologiczny w produkcji roślinnej”
(Główne źródło finansowania – MRiRW)

Roślin uprawne objęte badaniami:







zboża i kukurydza: m.in. pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies,
rośliny oleiste: m.in. rzepak, gorczyca, len oleisty, mak oleisty,
rośliny okopowe i korzeniowe: ziemniak, burak cukrowy,
rośliny bobowate: m.in. groch, fasola, lucerna, koniczyna,
rośliny wiechlinowate: trawy gazonowe i pastewne,
rośliny rekultywacyjne i alternatywne.

Działalność Instytutu prowadzona jest na terenie kraju w sześciu ośrodkach naukowych, tj. w Boninie,
Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie, Poznaniu i Radzikowie, sześciu Zakładach Doświadczalnych oraz w pięciu
spółkach Grupy IHAR: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o., Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Hodowla
Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o., Hodowla Roślin Bartążek Sp. z o.o. i Agro Inserwis Sp. z o.o..

Kontakt:
Radzików, 05-870 Błonie
tel. (22) 733-45-02, (22) 725-45-36
fax:(22) 733-45-05, (22) 725-47-14
e-mail: postbox@ihar.edu.pl; www.ihar.edu.pl
Informacji udziela:
Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą IHAR-PIB
tel. (22) 733-46-11, (22) 733-46-09
e-mail: k.mitura@ihar.edu.pl; m.czembor@ihar.edu.pl

Fundacja, która zmienia polską wieś
Fundacja EFRWP jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju
polskiej wsi. Jej historia sięga 1990 roku, kiedy to została powołana do życia na
mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą.
3 filary działalności Fundacji EFRWP:
Preferencyjne pożyczki oraz kredyty
॰

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej terenów wiejskich

॰

wsparcie rozwoju lokalnej małej i średniej przedsiębiorczości

Projekty edukacyjne oraz programy prospołeczne adresowane do społeczności lokalnych
Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR)
॰

projekty badawcze, analizy, raporty i opracowania naukowe

॰

organizacja konferencji i debat na temat przyszłości obszarów wiejskich
Fundacja EFRWP jest organizatorem międzynarodowej konferencji rolniczej w Jasionce
k. Rzeszowa, która niezmiennie od 2011 roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
osób ze świata polityki, nauki, organizacji rolniczych oraz branżowych.
W ramach FIR w 2016 roku Fundacja zainicjonowana również cykl konferencji nt. OZE.
To istotny głos w ogólnopolskiej debacie dotyczącej rozwoju odnawialnych źródeł
energii i polityki prosumenckiej na obszarach wiejskich w Polsce.

Europejskie Forum Rolnicze to nowa, rozszerzona
formuła międzynarodowej konferencji rolniczej
w Jasionce k. Rzeszowa.

Dowiedz się więcej:

www.efrwp.pl

www.forum-jasionka.pl

Szanowni Państwo.
Oferuję Państwa firmom, gospodarstwom, szkołom, samorządom, szpitalom
i ośrodkom opieki zdrowotnej, organizacjom i osobom cywilnym bezpłatną
obsługę w zakresie ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Jako broker
ubezpieczeniowy działający w branży ponad 15 lat mam duże doświadczenie
w określaniu ryzyk do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej każdej
działalności gospodarczej, zarządu firm, majątku prywatnego i firmy, floty
pojazdów, następstw nieszczęśliwych wypadków, zdrowia, leczenia i życia
pracowników, ubezpieczenia podróży, imprez masowych i wielu innych działań
z różnych sfer życia, negocjowaniu z firmami ubezpieczeniowymi warunków
ubezpieczenia oraz wysokości składki. Uczestniczę w całym procesie likwidacji
szkody w celu uzyskania odszkodowania na takim poziomie, na jakim były
poniesione straty, a w przypadku życia i zdrowia również godnego
zadośćuczynienia. Dzięki moim usługom odniosą Państwo same korzyści, gdyż
ograniczą Państwo koszty związane z zatrudnianiem osoby odpowiedzialnej za
ubezpieczenia w firmie, z opłacaniem prawników czy firm odzyskujących
odszkodowania w przypadku szkody oraz – przede wszystkim – będą Państwo
odczuwać spokój, że każda działalność, firma i pracownicy są profesjonalnie
ubezpieczeni za rozsądną składkę, a załoga poinformowana o zasadach ochrony
ubezpieczeniowej i zachowaniu się w momencie szkody.
Polecam się zatem, proszę spróbować skorzystać z moich usług. Wystarczy tylko
się ze mną skontaktować. Zapraszam do współpracy .
Z poważaniem
dr inż. Elżbieta Wojciechowska-Lipka
broker ubezpieczeniowy
-agrobroker ubezpieczenia, doradztwo i szkolenia
Biuro ul. Bielawska 48B/83, 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel: 607174927 | www.agrobroker.pl
facebook.com/AgrobrokerEWL
NIP: 534-126-19-68 REGON: 012309001

Pstrąg Ojcowski to firma rodzinna, założona przez matkę i córkę, które
postanowiły przywrócić świetność przedwojennym stawom, znajdującym
się w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego. Tradycja hodowli pstrągów
w tym jednym z najpiękniejszych parków narodowych w Polsce sięga 1935
roku, kiedy to na gruntach księżnej Ludwiki Czartoryskiej powstała jedna
z pierwszych pstrągarni w regionie.

MAMA

CÓRKA

Pstrąg Ojcowski jest produktem tradycyjnym z Małopolski zarejestrowanym
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaś firma Pstrąg Ojcowski
należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
zrzeszającej producentów i restauratorów którego celem jest zachowanie
i rozwój regionalnych tradycji kulinarnych charakterystycznych dla danych
regionów Unii Europejskiej.

FB.COM/PSTRAGOJCOWSKI

@PSTRĄGOJCOWSKI

t 664038672, 795282726

WWW.PSTRAGOJCOWSKI.PL

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
OFERTA DLA FIRM
KLUB JEŹDZIECKI
RESTAURACJA RANCHO
CATERING

Biuro Obsługi Klienta
tel.: +48 697 870 028
biuro@centrumzbyszko.com.pl
www.centrumzbyszko.com.pl
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