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Szanowni Państwo!
Drodzy Laureaci!
Otrzymane dziś wyróżnienia mają jeszcze jeden, dodatkowy walor – zostały uzyskane
w jubileuszowej XX edycji konkursu. Z tej okazji składam również gratulacje organizatorom
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Docenienie codziennej, odpowiedzialnej pracy doradców znajduje swoje odzwierciedlenie także w tej inicjatywie. Każdy konkurs, każde wyróżnienie są istotne nie tylko ze względu
na zwrócenia uwagi na ważne tematy, ale przede wszystkim na pomysły i zaangażowanie
ludzi, na ich sukces, na docenienie wysiłków.
Szanowni Laureaci!
To właśnie Wy znaleźliście „Sposób na sukces”. Dzięki własnym pomysłom, ciężkiej pracy, wiedzy i umiejętnościom osiągnęliście powodzenie w prowadzonej działalności, a także
uznanie innych. Wasz sukces to również sukces miejsca, w którym żyjecie. Dzięki podejmowanym przez Was inicjatywom rozwija się również najbliższe otoczenie. Uhonorowanie sukcesu to jednocześnie zachęta dla innych. Dobry przykład zawsze znajduje swoich kontynuatorów. Rodzą się nowe pomysły, nowe działania, nowe inspiracje. Dzięki temu następuje
postęp, wzrastają możliwości rozwoju i poprawia się jakość życia na obszarach wiejskich.
Rodzinne gospodarstwa rolne stają się dobrym miejscem do spełniania własnych ambicji,
do poszerzania możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów, do dywersyfikacji działalności, do stwarzania lepszych warunków życia, rozwoju i pielęgnowania tradycji i zwyczajów.
Gratulując osiągniętych wyników życzę Państwu wielu nowych, inspirujących pomysłów
dla dobra Waszej lokalnej społeczności.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Grzegorz Puda
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Szanowni Państwo,
Dwudziestolecie konkursu „Sposób na Sukces” organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie cieszy i zobowiązuje. Kolejny raz Honorowy Patronat nad
XX edycją konkursu „Sposób na Sukces” sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda.
Podstawową ideą konkursu, wciąż ważną i aktualną jest promocja przedsiębiorczości
oraz inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich. Szczególny nacisk kładziemy na: innowacyjność przedsięwzięć, promocję włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa, tworzenie nowych miejsc pracy, a także efektywne wykorzystywanie środków finansowych pozyskiwanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.
Popieramy również działania prośrodowiskowe oraz transfer wiedzy z nauki do praktyki.
Kolejne edycje pokazują jak działalność lokalnych podmiotów wpływa korzystnie
na wielofunkcyjny rozwój wsi, w tym aktywizację społeczności oraz tworzenie nowych miejsc
pracy. Konkretne przykłady motywują do działania i przekonują, że nawet w trudnych warunkach można osiągnąć sukces.
Przez dwadzieścia lat konkursu nagrodziliśmy 315 liderów lub kreatorów przedsiębiorczych inicjatyw na obszarach wiejskich. Jako dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie jestem niezmiernie dumny z naszych laureatów, z podejmowanych przez nich
inicjatyw, z ich kreatywności i wytrwałości. Odczuwam ogromną satysfakcję, że podjęte
przed 20 laty wyzwanie przynosi tak pozytywne skutki.
W tym roku Rada konkursu wyłoniła finalistów w 3 kategoriach: indywidualnej, rodzinnej oraz inicjatyw społecznych. Piętnastu liderów przedsiębiorczości z nowymi pomysłami,
twórczym sposobem na życie, to już nowe pokolenie uczestników naszego konkursu. Serdecznie im wszystkim gratuluję i życzę dalszych sukcesów w prowadzonych przedsięwzięciach.
Konkurs „ Sposób na Sukces” to efekt wspólnych działań Centrum, Stowarzyszenia Sposób na Sukces, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz wielu innych partnerów
i współorganizatorów. Są wśród nich doradcy z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, organizacje społeczne działające na obszarach wiejskich, instytucje publiczne, samorządy lokalne, podmioty gospodarcze oraz media skupione wokół idei promocji i rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, instytucjom i organizacjom, bez których
przygotowanie i realizacja tego przedsięwzięcia byłaby trudna.
Szczególne podziękowania składam Partnerom konkursu, którzy poprzez swoje wymierne wsparcie, doceniają wysiłek organizatorów oraz efekty pracy finalistów. W ten sposób
dzielą i popierają wspólnie z nami ideę przedsiębiorczości wiejskiej.
Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego
Ireneusz Drozdowski
4

XX EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

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.
Głównym celem konkursu jest promocja:
1) przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;
2) innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących
przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;
3) działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym przedsięwzięć
zrealizowanych na rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;
4) włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, ze szczególnym wsparciem
zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy (np. osób bezrobotnych , niepełnosprawnych,
kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, emerytów);
5) przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
i innych programów pomocowych.
Od pierwszej edycji konkursu partnerem było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele Ministerstwa brali czynny udział w Radzie konkursu służąc swoją wiedzą i nadając odpowiednią rangę przedsięwzięciu.
Dwadzieścia lat funkcjonowania konkursu to efekt doskonałej współpracy partnerów konkursu z Centrum
Doradztwa Rolniczego. 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 2000-2020 wyłoniono 315 laureatów i wyróżnionych
w konkursie.
Liczba laureatów zgłoszonych przez poszczególne ośrodki doradztwa rolniczego we wszystkich latach przedstawia się następująco: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu - 22, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie - 27, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - 19, Lubuski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku - 6, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach - 13, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach - 18, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie - 29, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie - 2, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale - 15, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie - 16, Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu - 14, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - 30, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - 19, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie - 26,
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - 20, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach - 17.
Laureaci pierwszych edycji konkursu korzystali z Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na rzecz Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development).
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 2000-2020 należy zauważyć ogromną różnorodność zgłaszanych do konkursu przedsięwzięć i tak: 36% - to działalność produkcyjna, 32%
- działalność usługowa, 32% - 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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ORGANIZATORZY I PARTNERZY XX EDYCJI KONKURSU

ORGANIZATORZY I PARTNERZY KONKURSU:
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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
Kancelaria Prezydenta RP,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze,
BNP Paribas Bank Polska S.A.,
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Nowy Świat,
Firma Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia,
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
Stowarzyszenie Sposób na Sukces.

PARTNERZY MEDIALNI KONKURSU:
Telewizja Polska S.A. Program 1,
Gospodarz.pl - Twój Portal Rolniczy,
Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika,
Farmer - miesięcznik,
Internetowe Życie Gospodarcze,
„Magazyn VIP” - Wydawnictwo MaxMedia,
Agro Serwis - ogólnopolski dwutygodnik rolniczy.
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Sery Kosińscy
Daria Kosińska

Siedlnica 1 CA
67-400 Wschowa
pow. wschowski
woj. lubuskie
tel. 726 352 515
e-mail: sery.kosinscy@gmail.com

Zielona Góra
Siedlnica

I MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
„SERY KOSIŃSCY” PRODUKCJA SERÓW METODAMI
NATURALNYMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI MLO
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Pani Daria Kosińska wraz z mężem prowadzą mały przydomowy zakład, wytwarzając ręcznie robione sery podpuszczkowe z mleka krowiego, pozyskiwanego z gospodarstwa rodziców.
Serowarnia bazująca na regionalnych recepturach, oferuje sery podpuszczkowe świeże z przyprawami takimi jak: mieszanka - czosnek bazylia pomidor, pieprz kolorowy, żurawina suszona, czosnek niedźwiedzi, papryka kolorowa w płatkach, czarnuszka, słonecznik
prażony, orzech włoski, chili. Sery są wytwarzane w formie białej oraz wędzonej. Dodatkową propozycją są sery z masy parzonej typu mozzarella oraz nitki wędzone lub niewędzone w stylu góralskich korbaczy. W stałym asortymencie są również sery dojrzewające
z niebieską pleśnią typu Blue, oraz ser camembert, domowy serek mascarpone, ricotta,
a także masło, maślanka i kefir.
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Państwo Kosińscy jako jedyni w Polsce
wytwarzają z krowiego mleka ser buratta,
kremowy przysmak z Włoch, z mozzarelli
i śmietany. Zewnętrzna skorupa to solidna
mozzarella, a środek zawiera stracciatellę
i śmietanę, co nadaje jej niezwykłą, miękką
konsystencję. Po przekrojeniu aksamitna,
kremowa, słodkawa śmietanka wypływa
na zewnątrz, kusząc nieskazitelnym białym
kolorem i gęstą konsystencją.
Zakład wytwórczy usytuowany jest
w zaadoptowanej do tego celu części domu, wyposażony w dwie duże lodówki oraz
dwa kotły procesowe, ogrzewane z pieca centralnego ogrzewania, co pozwala na ograniczenie kosztów energii elektrycznej. Wędzenie odbywa się w tradycyjnej wędzarni
opalanej drewnem olchowym. Przy zakładzie znajduje się profesjonalnie przygotowany sklep. Firma „Sery Kosińscy” jest rozpoznawalna w całej okolicy. W niedalekiej przyszłości młodzi przedsiębiorcy chcą postawić na swojej działce sklep, w którym będzie
można zakupić wszystkie ich wyroby oraz wyroby lokalnych wytwórców jak miody,
przetwory owocowe i warzywne oraz oleje naturalnie tłoczone. Chcą zjednoczyć wytwórców im podobnych.
Jednoosobowa firma w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
(MLO) została założona po powrocie właścicielki z urlopu macierzyńskiego.
Na przedsięwzięcie tj. na otwarcie działalności gospodarczej pozyskano środki
z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 20 000 zł.
Firma na bieżąco i aktywnie bierze udział w organizowanych imprezach kulturalnych, akcjach charytatywnych, wspomagając lokalną społeczność. Malutka wytwórnia aktywnie reprezentuje region na wszelakich konkursach, wystawach, imprezach
typu dożynki, a także udziela się organizując małe warsztaty serowarstwa dla szkół
i przedszkoli.
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„Wyspa Młodych Kolumbów”
Magdalena Ilecka
ul. Jarmarczna 19
88-220 Osięciny
pow. radziejowski
woj. kujawsko - pomorskie
tel. 667 351 636
e-mail: magdalena.ilecka@interia.pl
www.przedszkoleosieciny.pl

Osięciny

I MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „MALI ODKRYWCY”
KLUB DZIECIĘCY „NASZ KLUB MALUCHA W OSIĘCINACH”
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Pani Magdalena Ilecka, zakładając firmę „Wyspa młodych Kolumbów” postawiła
na pozaszkolne formy edukacji: organizowanie warsztatów, pokazów, eksperymentów
chemicznych, zajęć artystycznych. Współpracuje z przedszkolami, szkołami, świetlicami środowiskowymi, domami kultury na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Firma jest dwuosobowa: Magdalena Ilecka - właściciel oraz osoba zatrudniona po odbytym stażu.
Zgłoszone przedsięwzięcie to uruchomione w 2019 r. dwie formy edukacyjno-wychowawcze: przedszkole dla 100 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat oraz klub dziecięcy dla 30
dzieci w wieku 1-3 lat. Obecnie do przedszkola uczęszcza 39 dzieci, do klubu 24. Są to
placówki niepubliczne. Przedszkole funkcjonuje w systemie 10 godzinnym, z szeroką
gamą zajęć dydaktycznych, z dużym nastawieniem na elementy sensoryczne, poznawcze. Mieszczą się one w dwupiętrowym, odkupionym od Skarbu Państwa budynku
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po rewitalizacji, w którym zastosowano
energooszczędne technologie. Cały obiekt
wykończono z wielką starannością i dbałością o przystosowanie i wyposażenie go dla
dzieci oraz wydzielono osobną strefę dla
personelu. W budynku mieści się również
szkoła języka angielskiego - osobny podmiot, który świadczy usługi dla przedszkola.
Pani Magdalena Ilecka jest zarówno
dyrektorem przedszkola jak i kierownikiem klubu dziecięcego. W planie zakłada
się uzyskanie pełnej obsady przedszkola
oraz utworzenie grupy specjalistów do
wczesnego wspomagania rozwoju, co
związane jest z coraz częstszymi przypadkami dzieci posiadających orzeczenia
i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także otwarcie kolejnego klubu
dziecięcego w Radziejowie.
W przedsięwzięciu zatrudniono 13 osób. Większość z nich stanowią matki, powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka lub osoby bezrobotne. Osoby nie posiadające uprawnień ukończyły kurs opiekunki dzieci do lat 3, zatrudniono też studentki studiów zaocznych wchodzące na rynek pracy po raz pierwszy. Dodatkowo 2 podmioty
zewnętrzne świadczą usługi na rzecz firmy. Skorzystano z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nawiązano współpracę z Klubem Seniora, Domem Dziennej Opieki dla osób starszych, z Gminna Biblioteką, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Nadleśnictwem.
To świetny pomysł trafiający w niszę rynkową - pierwszy klub dziecięcy na terenie
powiatu radziejowskiego. Innowacyjne zajęcia dla dzieci - nauka przez zabawę – ciekawe, niespotykane w przedszkolach eksperymenty chemiczne. Placówka kieruje się
zasadą Konfucjusza: „Powiedz to zapomnę, pokaż a zapamiętam”.

11

Pasieka Pucer

Pastwiska

Dariusz i Małgorzata Pucer
Pastwiska 7
11-410 Barciany
pow. kętrzyński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 508 381 243
e-mail: pasiekapucer@wp.pl
www. www.pasiekapucer.pl

II MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
ZAGRODA EDUKACYJNA „PSZCZELANDIA”
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Już prawie 30 lat właściciele prowadzą pasieki pszczele w liczbie 800 pni pszczelich,
w sposób naturalny i tradycyjny, w zgodzie z rodzinnymi tradycjami. Sprzedaż miodów pochodzących z własnych pasiek zlokalizowanych na Mazurach odbywa się pod
marką Pasieka Pucer. Wdrożone zostały systemy HACCP, GHP, GMP Miód. Przystąpiono do sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury i Powiśle. Miód sprzedawany jest
w sklepach z żywnością tradycyjną i ekologiczną na terenie Polski i zagranicy.
Od 2018 r. całkowita produkcja na obszarze ponad 18 ha jest prowadzona metodami ekologicznymi.
Cała dotychczasowa działalność stanowiła doskonałą podbudowę do utworzenia
Zagrody Edukacyjnej „Pszczelandia”.
Celem prowadzonych zajęć jest szerzenie postaw ekologicznych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych. Uczestnictwo w zajęciach podnosi ich świadomość w zakre-
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sie ochrony środowiska i produkcji ekologicznej. W interesujący, innowacyjny sposób
z wykorzystaniem zmysłów węchu, słuchu, dotyku, wzroku, smaku, w pomieszczeniach sprawiających wrażenie, że jesteśmy w pasiece pszczelej, właściciele i odpowiednio przeszkoleni pracownicy pasieki przekazują uczestnikom warsztatów wiedzę
i doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 30 lat w zakresie pszczelarstwa, bartnictwa, pasiecznictwa, produktów pszczelich, ekologii i ochrony środowiska. Z wielką
pasją starają się zainteresować młodych ludzi przyrodą. „Pszczelandię” odwiedzają
przedszkola i szkoły, uczestnicząc w warsztatach o charakterze proekologicznym,
a prowadzący w zabawny sposób rozbudzają w uczestnikach szacunek do świata roślin
i zwierząt. W całym województwie warmińsko - mazurskim nie ma tak dobrej działalności edukacyjnej związanej z pszczołami i produktami pszczelimi. W ofercie oprócz
zajęć w pasiece, podglądania życia pszczół w szklanym ulu, wirowania i degustacji miodu, wykonywania świec z wosku pszczelego jest możliwość korzystania z multimedialnej pracowni, gdzie w technologii 3 D są wyświetlane filmy o tematyce przyrodniczej,
głównie związanej z pszczołami oraz „podglądanie” rodziny pszczelej w ulu.
Przy przedsięwzięciu zatrudniono 2 kobiety dotychczas długotrwale bezrobotne.
Inwestycja współfinansowana w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
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Indywidualne Gospodarstwo Rolne
Dyniowy Zakątek
Michał i Joanna Starak
Olszany 171
58-150 Strzegom
pow. świdnicki
woj. dolnośląskie
tel. 603 168 653
e-mail: mstarak@wp.pl
www.Facebook/Dyniowy Zakątek

Olszany

II MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
DYNIOWY ZAKĄTEK
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Pan Michał Starak, prowadzi wraz z żoną Joanną wielopokoleniowe, istniejące
od 1945 r. gospodarstwo rolne ze sławną już domową przetwórnią ukierunkowaną
na produkty głównie z dyni. Gospodarz już od 16 lat uprawia dynię. Przez wiele lat
sprzedawano obraną dynię dużym przetwórniom w kraju i zagranicą, aż wreszcie postanowiono zająć się jej przetwórstwem w ramach rolniczego handlu detalicznego
(RHD).
Dzięki pasji i zaangażowaniu właścicieli powstał Dyniowy Zakątek. Zaczęli od kilku
dyniowych słoiczków na potrzeby rodziny, później odbiorcami byli znajomi i znajomi
znajomych oraz uczestnicy lokalnego Święta Dyni w Wierzbnej i okolicznych jarmarków.
Co można zrobić z dyni? Inwencja i kreatywność Państwa Starak nie ma końca, powstają pomysłowe i pyszne produkty: dżemy i konfitury dyniowe, masło z pestek dyni
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(bez cukru, bez mleka), musy, pasty, ajvary, humusy, smalczyki, paprykarz, keczup,
soki i syropy, a także chleb z dynią, ciasta,
ciasteczka i bułeczki, czekolada z pestkami dyni bez cukru oraz mleka, wegański
jogurt dyniowy, dynianka (kasza jaglana
z dynią i pomarańczami). Nie może też zabraknąć oleju z pestek dyni i prażonych pestek smakowych bądź naturalnych. Dyniowy Zakątek ma w swojej ofercie ponad 30
produktów, które oferuje swoim klientom
bezpośrednio w gospodarstwie, w malutkim pięknie urządzonym sklepiku bądź na
targach, jarmarkach i kiermaszach. Składniki dodawane do dyniowych specjałów
są najwyższej jakości, wszystko jest przygotowywane bez dodatków i zagęszczaczy. Klienci oprócz nisko przetworzonych
produktów, uzyskują od Pana Michała informacje o procesie produkcji czy użytych
surowcach, co sprawia, że chętniej wracają
po sprawdzone i wypróbowane produkty.
Państwo Starak wprowadzają do swojego sklepu również produkty innych lokalnych wytwórców: musztardę, pesto paprykowe, niedźwiedzi czosnek, sery owcze, kozie i krowie, owcze jogurty, vege pasztety sojowe, mleczko sojowe i vege słodkości oraz
pyszne chleby na zakwasie - żytnie i pszenne.
Dyniowy Zakątek to biznes, w którym właściciele nie zatrudniają pracowników, pracują z domownikami.
Liczne nagrody i dyplomy oraz referencje i podziękowania za organizację wyjątkowych dyniowych poczęstunków, a także współpracę z lokalnymi organizacjami stanowią dowód uznania dla Dyniowego Zakątka.
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Gospodarstwo Rolne
Zakład
Ilona Michalak

Poznań

Kuchary Borowe 36
62-570 Rychwał
pow. koniński
woj. wielkopolskie
tel. 609 763 440
e-mail: ilona.michalak.8@o2.pl
www.Facebook/serownia.kuchary

Kuchary
Borowe

III MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
PRZYZAGRODOWA PRODUKCJA SERA
SEROWNIA ILONA MICHALAK
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Pani Ilona Michalak jest właścicielką 130 hektarowego gospodarstwa rolnego
o profilu - hodowla bydła mlecznego. Stado liczy ponad 100 sztuk bydła, w tym 50 krów
mlecznych. W roku 2019 postanowiono odejść od produkcji wyłącznie pierwotnej
i uruchomiono przyzagrodową produkcję sera, opartą na bazie wytwarzanego w gospodarstwie mleka oraz sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego.
Produktem lokalnym są przede wszystkim sery, wytwarzane w 100% z mleka
z własnego gospodarstwa. Sery z przyzagrodowej serowni nie mają sobie równych
pod względem smakowym i odżywczym, produkowane są z najwyższej jakości niepasteryzowanego mleka i w oparciu o pracę własną gospodyni. Proces technologiczny
nawiązuje do rodzimych, tradycyjnych metod obróbki i pozwala wyeliminować
wszelkie substancje konserwujące, poprawiające strukturę, smak i zapach. Innowacją jest wprowadzenie liofilizowanych mieszanek kultur starterowych bakterii. Z zasobów lokalnych, jako dodatki do serów wykorzystywane są również
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produkty oferowane w ramach sprzedaży
rolniczego handlu detalicznego (RHD):
żurawina, zioła, warzywa, orzechy, pomidory pozyskane z sąsiednich gospodarstw
rolnych.
Zakład produkcyjny wyposażony został
w podstawowe urządzenia: gar serowarski,
stół ociekowy, formy do sera różnej wielkości i kształtu, dojrzewalnię, szafę chłodniczą,
wagę elektroniczną, zgrzewarkę próżniową,
zaplecze do mycia i dezynfekcji. Wydzielone jest stanowisko do krojenia, pakowania,
porcjowania oraz szafa chłodnicza.
Serownia Pani Ilony oferuje: ser podpuszczkowy dojrzewający z różnymi dodatkami (czosnek niedźwiedzi, kozieradka,
orzech włoski, czarnuszka, żurawina, pieprz
zielony marynowany, pieprz naturalny, zioła włoskie, pomidor suszony), ser twarogowy kwasowo-podpuszczkowy z czosnkiem,
z papryką, ricottę - niedojrzewający ser produkowany z serwatki mleka krowiego, ser
typu FETA w zalewie (olej rzepakowy tłoczony na zimno z ziołami), ser twarogowy kwasowy naturalny, jogurt naturalny.
Sprzedaż produktów odbywa się w sklepie przy serowni, wyposażonym w szafę
chłodniczą z wystawionym asortymentem serów oraz w część tzw. degustacyjną, gdzie
klient może usiąść i spróbować produktów oferowanych do sprzedaży. Zapewniona
jest też internetowa promocja na ogólnopolskim profilu „Polska Smakuje”. Procesem
produkcyjnym, sprzedażą i marketingiem zajmuje się właścicielka serowni. Przy większych zamówieniach, okazjonalnie wspierają ją córki, uczennice szkoły o profilu technik
żywienia i usług gastronomicznych. Stosowanie energooszczędnych technologii pozwala na odzysk ciepła przy zbiorniku do chłodzenia mleka. Właścicielka oczekuje na
decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego na rozbudowę zakładu, o które wnioskowano w 2019 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie:
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

17

Fundacja Lawendowe Muzeum
Żywe im. Jacka Olędzkiego

Nowe Kawkowo

Joanna Posoch
Nowe Kawkowo 11 a
11-042 Jonkowo
pow. olsztyński
woj. warmińsko -mazurskie
tel. 604 711 203; 603 908 434
e-mail: lawendowemuzeumzywe@gmail.com
www.lawendowepole.pl/muzeum

WYRÓŻNIENIE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI
POPRZEZ BUDOWĘ SALI WARSZTATOWEJ I PROWADZENIE
WARSZTATÓW, SPOTKAŃ, SZKOLEŃ, KONCERTÓW I WYKŁADÓW
W LAWENDOWYM MUZEUM ŻYWYM IM. JACKA OLĘDZKIEGO
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Gospodarstwo agroturystyczne Lawendowe Pole w Nowym Kawkowie, prowadzi
swoją działalność w sposób niezwykły. Odwiedzający mają zapewniony bardzo bliski
kontakt z naturą oraz mogą zdobyć wiele informacji praktycznych o prowadzeniu gospodarstwa.
Właśnie w tym celu powstało Lawendowe Muzeum Żywe, stworzone przez Panią
Joannę Posoch. Tematem przewodnim jest tu lawenda i wszystko, co z nią związane.
Nietuzinkowe muzeum nosi imię etnologa Jacka Olędzkiego, którego pomysły były inspiracją do założenia obiektu. Muzeum mieści się w starej chacie, w której właścicielka
zgromadziła wiele przedmiotów codziennego użytku „z duszą” – związanych z lawendą, ale nie tylko. Zadbano o stały program edukacyjny prezentujący techniki uprawy
lawendy i jej różnych zastosowań. Obiekt najlepiej odwiedzać od połowy czerwca do
połowy lipca, kiedy to na obok leżącym polu zaczyna kwitnąć lawenda. Powstał tu także Tajemniczy Ogród, czyli mini ogród botaniczny z ziołami i dawno zapomnianymi
roślinami wraz z manufakturą zielarską.
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Kolejnym pomysłem, który ma zwiększyć atrakcyjność muzeum było wprowadzenie do programu warsztatów, czyli
zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych w zakresie m.in. kultury, sztuki,
etnografii, zielarstwa, ekologii, zrównoważonego rolnictwa czy aromaterapii.
Przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu pomieszczeń na potrzeby tych
warsztatów na terenie Lawendowego
Muzeum Żywego. Wyremontowano poddasze chaty i stworzono nową przestrzeń
umeblowaną i wyposażoną w narzędzia
do warsztatów, która jest wykorzystywana
na potrzeby edukacji i aktywizacji społeczeństwa lokalnego, jak również odwiedzających turystów. W ramach warsztatów
można nauczyć się wytwarzać naturalne
kremy, olejki czy wody aromatyczne, zdobyć wiedzę na temat ziół i nalewek, uczestniczyć w zajęciach związanych z rękodziełem
i zdrowym trybem życia lub w warsztatach alchemicznych.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia utworzono jedno miejsce pracy.
Operacja pn. „Utworzenie pomieszczeń warsztatowych w Lawendowym Muzeum
Żywym w Nowym Kawkowie” została dofinansowana z poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Pani Joanna Posoch reprezentując Lawendowe Muzeum Żywe, angażuje się w życie
kulturalne, prowadzi aktywną współpracę ze środowiskiem gminy Jonkowo oraz zdobywa liczne nagrody.
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Rolniczy Handel Detaliczny
Piotr Tański
Mysłaków 68 A
58-124 Marcinowice
pow. świdnicki
woj. dolnośląskie
tel. 601 996 889
e-mail: piotrtanski@op.pl

Mysłaków

WYRÓŻNIENIE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
ROZPOCZĘCIE PRZETWÓRSTWA OWOCÓW MIĘKKICH POPRZEZ
INNOWACYJNĄ TECHNOLOGIĘ ROZDROBNIENIA I SUSZENIA
ORAZ ICH ZBYWANIE
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W gospodarstwie sadowniczym Pana Piotra Tańskiego od 2008 r. uprawiana była
borówka amerykańska (wysoka) na areale 0,81 ha oraz czereśnie na powierzchni 0,3
ha. Świeże owoce, sprzedawane były bezpośrednio w gospodarstwie konsumentowi
końcowemu, lub wykorzystywane do celów własnych.
Chcąc zdywersyfikować dochody w 2019 r. podjęto decyzję, aby oprócz dotychczasowej działalności rozpocząć przetwórstwo własnych owoców. Przetwarzane są owoce z gospodarstwa – borówki amerykańskie oraz wiśnie i jabłka zakupione od innego dostawcy. Przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem unikatowej, innowacyjnej
technologii suszenia rozdrobnionej mieszanki owoców w specjalnej suszarni komorowej. Technologia jest cały czas ulepszana, Pan Piotr Tański chce uzyskać dopracowany,
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doskonały produkt, którym jest owocowy
czips, powstały z wysuszenia rozdrobnionej mieszanki owoców, o odpowiedniej
grubości, chrupkości, o słodko-kwaśnym
do kwaśnego, owocowym smaku. Charakteryzuje się on 100% zawartością owoców
suszonych w mieszance, 0 % dodatków
oraz umiarkowaną zawartością cukrów
naturalnie występujących w owocach. Powstałe czipsy zostają ręcznie zapakowane
do opakowań strunowych przystosowanych do długotrwałego przechowywania.
Cechy postrzegane, jako wyróżniające omawiane wyroby, spośród produktów konkurencyjnych to: innowacyjna forma produktu, kompozycja więcej niż jednego owocu
w jednym zbitym czipsie owocowym, zawartość borówki amerykańskiej w produkcie,
świeżość produktu.
Rolnik we własnym zakresie zajmuje się zarówno produkcją, sprzedażą jak i promocją oferowanych przez siebie produktów. Sprzedaje je w ramach rolniczego handlu
detalicznego w gospodarstwie oraz okolicznych sklepach, przewiduje również zbywanie w sklepach stacjonarnych ze zdrową żywnością oraz we własnym internetowym
sklepie. Innowacyjnym, doskonałym pomysłem jest zamiar sprzedaży tychże czipsów
w szkołach.
Należy podkreślić, że w zakresie ciągłego ulepszania technologii Pan Tański współpracuje z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, a także korzysta ze szkoleń organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
W wyniku przedsięwzięcia powstało jedno miejsce pracy – samozatrudnienie.
Realizowane przedsięwzięcie wspierane było w ramach podziałania 4.2 „Wsparcie
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
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Alnea Sp. z o.o.
Krzysztof Kamiński
ul. Piaskowa 7
11-034 Stawiguda
pow. olsztyński
woj. warmińsko -mazurskie
tel. 509 800 201
e-mail: krzysztof.kaminski@alnea.pl
www.alnea.pl

Stawiguda

I MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ FIRMY ALNEA
W ZAKRESIE POPULARYZACJI NOWYCH TECHNOLOGII
I PATENTÓW POLSKIEJ MYŚLI TECHNOLOGICZNEJ
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Funkcjonująca od 2013 r. spółka Alnea jest przedsiębiorstwem rodzinnym. Jej misją jest tworzenie nowych technologii i patentów polskiej myśli technologicznej. Alnea
to solidna marka w projektowaniu, budowie maszyn, testerów, linii produkcyjnych,
stanowisk zrobotyzowanych czy aplikacji dla robotów mobilnych. Działa głównie na
rynku ogólnopolskim, ale współpracuje też z firmami z Czech, Niemiec, Francji, Danii
i Chin. W Spółce zatrudnionych jest 8 osób w różnym wieku, a łączenie pokoleń w pracy
to wartość dodana, której nie da się niczym zastąpić.
Spółka rozpoczęła projekty badawczo-rozwojowe, m.in. Horus – system pozycjonowania 3D. Projekty mają na celu poprawę warunków pracy na stanowiskach
robotniczych, wymagających dużej precyzji i cierpliwości. Rozwiązania te polegały
na zaprojektowaniu i wykonaniu szeregu urządzeń zrobotyzowanych zastępujących
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człowieka przy wykonywaniu żmudnych, monotonnych prac. Z myślą
o młodym pokoleniu powstał program
wspomagania uczniów szkół podstawowych w wyborze zawodu „Laboratorium. Mój profil.” Organizowane
są dni otwarte „Przywitaj się z robotem”, każdy chętny może bezpłatnie
obejrzeć pokazy robotów przygotowane przez kluczowe firmy z branży przemysłowej. Stworzono Demonstratora
Przemysłu 4.0 w ramach Regionalnego Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości,
który obejmował integrację zaawansowanych technologii, robotów i maszyn w jednym, automatycznym ciągu produkcyjnym. Alnea organizuje z wydawnictwem Grupa
WM konferencje cykliczne „Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu”, misją których jest
szkolenie i edukacja menedżerów z najnowszych technologii i wdrażania innowacji.
Wydarzenia te były transmitowane on-line. Nagrania wykładów i debaty zostały utrwalone i są dostępne na stronie Alnea (www.alnea.pl/iii-konferencja-air) oraz na YouTube
(po wyszukaniu Alnea), ponadto Alnea prowadzi szkolenia z najnowszych technologii
dla ponad 60 firm.
Firma pozyskała fundusze unijne na projekt „Automatyczny system optycznego pozycjonowania w przestrzeni antropomorficznych robotów przemysłowych” w ramach
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Alnea Sp. z o. o. na przestrzeni swojej działalności otrzymała wiele nagród i odznaczeń.
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Przetwórstwo Mięsne „Płatek”
Janusz i Marzena Zalarscy
Nowa Wieś Szlachecka
ul. Gościniec 4
32-060 Liszki
pow. krakowski
woj. małopolskie
tel. 782 702 583
e-mail: biuro_platek@poczta.fm
www.masarniaplatek.pl

Nowa Wieś Szlachecka

I MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
URUCHOMIENIE PRODUKCJI Z WYKORZYSTANIEM
NOWOPOWSTAŁEJ INFRASTRUKTURY Z BUDYNKIEM
PRODUKCYJNYM, WYPOSAŻONEJ W NOWOCZESNE
MASZYNY MASARSKIE
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Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Płatek” działa od 1992 roku. Wyroby sprzedawane
są w całym kraju i za granicą.
W firmie zatrudnionych jest 48 osób oraz 2 osoby jako samozatrudnienie.
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Ze względu na wzrost popytu na produkty firmy „Płatek”, zainwestowano w nowy
zakład celem zwiększenia mocy przerobowych. Nowo powstała wytwórnia została
zaprojektowana z myślą o ochronie środowiska oraz wyposażona w innowacyjne
rozwiązania, m. in.: fotowoltaika. Ciepło,
wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej, odzyskiwane jest z komór wędzarniczych oraz instalacji klimatyzacyjnej
za pomocą wymienników ciepła. Pomieszczenia zakładu wyposażone są w system klimatyzacji i chłodnictwa oraz w czujniki wykrywania wycieków CO2.
Wyroby wędliniarskie firmy „Płatek” to tradycyjne produkty, m.in. kiełbasa lisiecka
oznaczona certyfikatem Unii Europejskiej Chronione Oznaczenie Geograficzne, która
jest wizytówką regionu. Firma posiada szeroką ofertę asortymentową, która z roku na
rok jest coraz bogatsza: kiełbasy swojskie, szynkowe, szynki, balerony, boczki, wędzonki, salcesony, kabanosy, kiszki, pasztety, itp. Wprowadzono linię produktów bezglutenowych, potwierdzonych przez Akredytowane Laboratorium Badawcze „Nuscana”.
Wędliny cechuje najwyższa jakość, wyjątkowo intensywny aromat i niepowtarzalny
smak. Są one rozpoznawane na rynku, dostępne w handlu detalicznym jak i hurtowym. Dzięki zastosowaniu specjalnie wyselekcjonowanych mięs i starannie dobieranych przypraw, zyskały miano wyrobów luksusowych, są odpowiedzią na potrzeby
wymagających klientów. Wędliny są peklowane w tradycyjny sposób, według pilnie
strzeżonej receptury wędzone aromatycznym dymem pochodzącym z drewna drzew:
owocowych, buka i olchy.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach operacji ,,Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objęte Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Firma „Płatek” została wielokrotnie uhonorowana wyróżnieniami i dyplomami.

25

Winnica Widokowa
Monika i Krzysztof Stanisławczyk
Kombornia 802b
38-420 Korczyna
pow. krośnieński
woj. podkarpackie
tel. 501 743 251
e-mail: winnica.widokowa@gmail.com
www.winnicawidokowa.pl

Kombornia

I MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
ENOTURYSTYKA NA BAZIE WINNICY WIDOKOWEJ W KOMBORNI
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Winnica Widokowa powstała w 2013 r. na bazie istniejącego gospodarstwa rolnego.
Obejmuje obszar 4 ha, na którym uprawianych jest kilkanaście odmian winorośli. Jest
położona na wzgórzach podkarpackiej Komborni, gdzie na wysokości 470 m n.p.m. degustacjom wina towarzyszy widok na przepiękną panoramę Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Horyzont, który stanowi tło winnicy ma długość ponad
100 km od słynnych Bieszczadzkich Połonin, aż po rozświetlone po zmroku podkarpackie miasta i miasteczka. Mały raj na Ziemi. Lokalizacja Winnicy na stoku południowo-zachodnim o nachyleniu 20% wymaga innowacyjnych metod prowadzenia uprawy,
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pielęgnacji i zbioru winorośli. Widokowa to miejsce rodzinne, w którym każdy owoc
jest traktowany z wyjątkową troską i miłością, dzięki czemu powstaje płynna rozkosz.
Obecnie w Winnicy zatrudnione są 4 osoby.
Przedsięwzięcie konkursowe dotyczy budowy budynków i zaplecza dla produkcji
win oraz budowy tarasu widokowego dla gości z zapleczem gastronomiczno – sanitarnym. Powstała baza stanowi doskonałe miejsce do spotkań miłośników wina
i winnic. Podczas szkoleń właściciele
z przyjemnością dzielą się swoją wiedzą na
temat innowacyjnych metod pielęgnacji
i uprawy winorośli. To również ostoja dla
turystów i odpoczywających, którzy zainteresowani są enoturystyką. Winnica
stała się miejscem bardzo popularnym
o czym świadczy fakt, że w ubiegłym sezonie odwiedziło ją kilka tysięcy osób. W ten
sposób Winnica Widokowa w krótkim czasie stała się jedną z nielicznych winnic enoturystycznych w regionie cieszących się
taką frekwencją. Właściciele wykorzystują
lokalne zasoby materialne (ziemia, nieruchomości zabudowane, maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologii uprawy
często własnego pomysłu i konstrukcji)
oraz ludzkie (zatrudniani pracownicy to
mieszkańcy okolicznych miejscowości).
Wspólne zaangażowanie pracujących osób,
ich pasja gwarantuje osiąganie celu, jakim
jest produkcja wyśmienitych win oraz funkcjonowanie stale rozwijającego się kompleksu łączącego działalność Winnicy z enoturystyką.
W roku 2019 wina Sejblaj i Solares zostały uhonorowane złotym i srebrnym medalem Międzynarodowego Konkursu Win „Galicja Vitis”. Wyroby z Winnicy otrzymały też
dyplomy w ramach VI konkursu Polskich Win, Jasło 2019. Winnica Widokowa posiada
Certyfikat członkostwa w Karpackim Szlaku Win jako animator Szlaku.
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Jurajski Koziołek
Bogusław Kutyba

Jastrząb

ul. Kopalniana 2
42-360 Jastrząb
pow. myszkowski
woj. śląskie
tel. 609 187 507
e-mail: jurajskikoziolek@gmail.com
www.jurajski-koziolek.pl

II MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
ROZWÓJ RYNKU NATURALNYCH PRODUKTÓW LOKALNYCH,
PRODUKCJA SERÓW Z MLEKA KOZIEGO
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Jurajski Koziołek to przedsięwzięcie rodzinne. Obiekt położony jest w malowniczej okolicy Zalewu Porajskiego. Pan Bogusław z żoną Elżbietą prowadzą hodowlę
kóz alpejskich. Pierwsze kózki przyjechały z Francji dwadzieścia lat temu, w chwili obecnej stado liczy 101 kóz i koziołków. Od nich właśnie pozyskiwane jest pyszne
i zdrowe mleko, z którego od 2018 r. wyrabiane są naturalne serki w różnych smakach.
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Kontakty Właściciela z francuskimi hodowcami kóz alpejskich, pozwalają na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w chowie i hodowli. Innowacyjne podejście do
hodowli kóz oraz wymiana doświadczeń, też z polskimi hodowcami, przedkłada się na
coraz lepsze utrzymanie hodowli i współpracę pozwalającą na realizację dużych programów edukacyjnych. Warsztaty realizowane są bez względu na porę roku i pogodę, ponieważ zajęcia odbywają się pod dachem, w komfortowych warunkach. Każdy
program edukacyjny może być modyfikowany, a detale wizyty ustalane z nauczycielem. Jurajski Koziołek to gospodarstwo edukacyjne zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci
Zagród Edukacyjnych, to również członek Stowarzyszenia Zagród Edukacyjnych Województwa Śląskiego.
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Jest to miejsce, gdzie czas płynie wolniej, a kuchnia jest zdrowa i naturalna, gdzie można odpocząć, a przy okazji pozyskać wiedzę w zakresie ekologii i zdrowego żywienia.
Rozwój firmy przekłada się również na wzrost zatrudnienia, pan Kutyba zatrudnił 3 pracowników, mieszkańców regionu.
Bogata linia wyrobów z mleka koziego daje możliwość różnorodnego zaopatrzenia rynku lokalnego w produkty. Są to m. in.: oczywiście MLEKO KOZIE świeże i niepasteryzowane, SERKI TWAROGOWE powstają z niepasteryzowanego mleka o smaku
lekkim, kremowym i delikatnie kwaskowym, SERY DOJRZEWAJĄCE wymagają czasu
i pracy, przekładane codziennie z troską i czułością odwdzięczają się niesamowitym
aromatem, JOGURT powstaje z mleka pasteryzowanego, kremowa konsystencja to praca dodanych kultur bakterii, PUDDING to delicja z koziego mleka, dostępna w trzech
wariacjach smakowych, jest podstawą do zrobienia prostych i smacznych deserów, które zachwycają podniebienia gości. Pozostaje tylko kosztować!
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„Tezi” Gabinet Weterynaryjny
Łukasz Paczewski
ul. Warszawska 101
05-190 Nasielsk
pow. nowodworski
woj. mazowieckie
tel. 606 815 361
e-mail: paczewski@gmail.com
www.prima-vera.pl

Nasielsk

III MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
ZAKUP I WDROŻENIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ
DLA ROZWOJU I OPTYMALIZACJI PROCESÓW B2C
ORAZ URUCHOMIENIE NOWEGO PROCESU WRAZ
ZE SPECJALISTYCZNĄ E-USŁUGĄ – PORADY WETERYNARYJNE
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Właściciel Łukasz Paczewski jest z wykształcenia lekarzem weterynarii z 10 letnim
stażem pracy. Firma jest firmą rodzinną, została założona przez ojca Pana Łukasza Paczewskiego. Aktualnie firmę rozwija wspólnie z ojcem Grzegorzem, kuzynem Michałem
zatrudniając dodatkowo jedną osobę. Wykorzystując duże doświadczenie w zakresie
leczenia i właściwego żywienia zwierząt, otworzono sklep rolniczo-zoologiczny, oferu-
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jący wysokiej jakości paszę, koncentraty, nasiona roślin, nawozy, karmy
zoologiczne oraz inne artykuły potrzebne do produkcji zwierzęcej
i roślinnej. W ramach prowadzonej
działalności Pan Łukasz Paczewski
zajmował się także świadczeniem
usług weterynaryjnych. Dzięki połączeniu umiejętności trojga ludzi
z pasją, powstał sklep internetowy
prima-vera.pl, oferujący szeroką
gamę produktów dla zwierząt. W swojej ofercie prima-vera.pl posiada zarówno akcesoria i karmę dla psów i kotów, jak również asortyment dedykowany dla koni, ryb, gryzoni,
ptaków oraz artykuły dla opiekunów zwierząt. Prima-vera.pl to sklep, mający nie tylko
zasięg ogólnopolski, ale międzynarodowy. Ostatnim sukcesem była sprzedaż termometrów medycznych do Chin, do walki z koronawirusem.
Przedmiotowy projekt przedsięwzięcia dotyczy wdrożenia infrastruktury informatycznej systemu B2C (tj. wykorzystanie środków
elektronicznych do zawierania
transakcji pomiędzy sprzedawcą,
a klientem indywidualnym) wraz
ze specjalistyczną e-usługą - porady z lekarzem weterynarii. Możliwość czatu z lekarzem weterynarii
wprowadza zupełnie nowy proces świadczenia doradztwa żywieniowego dla opiekunów zwierząt. Innowacyjność przedsięwzięcia polega na wdrożeniu infrastruktury
informatycznej usprawniającej przepływ informacji pomiędzy klientami, a firmą, automatyzacji przebiegu części procesów i wprowadzeniu monitoringu oraz rejestracji
prowadzonych działań.
Firma została uhonorowana wieloma certyfikatami i nagrodami.
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Gospodarstwo Rolne
Ewa i Grzegorz Wróblewscy

Dąbrowskie

Dąbrowskie 23
19-400 Olecko
pow. olecki
woj. warmińsko -mazurskie
tel. 505 024 349
e-mail: kamilex-88@o2.pl

WYRÓŻNIENIE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
BUDOWA BIOGAZOWNI W GOSPODARSTWIE ROLNYM
– PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ
W OPARCIU O NAWOZY ORGANICZNE
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Gospodarstwo rolne prowadzone przez Państwa Wróblewskich od 1988 r., specjalizuje się w produkcji mleka. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 145 ha użytków rolnych. Produkcja roślinna dostosowana jest do potrzeb posiadanych zwierząt.
Obsada bydła w gospodarstwie wynosi ok. 300 szt., w tym 130 krów mlecznych. Rocznie uzyskuje się od nich ok. 950 tys. kg mleka, które sprzedawane jest do mleczarni.
Gospodarstwo posiada płytę obornikową o pow. 80 m2 i kanały gnojowe na gnojowicę
o poj. 1200 m3. Pomysł na budowę biogazowni w gospodarstwie zrodził się w momencie, gdy Państwo Wróblewscy zainteresowali się alternatywnymi możliwościami wykorzystania odpadów hodowlanych - gnojowicy. Przedsięwzięcie rozpoczęto od wyboru
odpowiedniego typu biogazowni odpowiadającej zakładanemu zapotrzebowaniu
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w gospodarstwie. Kolejny, żmudny, powodujący wiele komplikacji etap stanowiło
zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia. Wybudowana biogazownia to kompaktowe,
monitorowane i sterowane za pośrednictwem internetu urządzenie o mocy
22 kW. Jest instalacją wysoce zautomatyzowaną i zdalnie zarządzaną. W jednokomorowym reaktorze fermentacyjnym
utrzymywana jest stała temperatura na
poziomie 39-40 0C. Biogazownia bazuje
na jednorodnym, darmowym odpadzie
produkcji rolnej w postaci gnojowicy od
bydła mlecznego. Jest to doskonały sposób neutralizacji szkodliwych dla otoczenia odpadów. Biogazownia zasilana gnojowicą, zapewnia gospodarstwu pełną
niezależność energetyczną. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby gospodarstwa, natomiast
uzyskiwana równolegle energia cieplna ogrzewa budynek mieszkalny oraz budynki
inwentarskie. Nadwyżka jest sprzedawana do PGE. Uzyskany materiał pofermentacyjny zachowuje wszystkie parametry naturalnego nawozu i wykorzystywany jest jako
nawóz pod kukurydzę i trawy. Wykazuje przy tym bezwonność i większe uwodnienie,
co umożliwia bezpośrednie nawożenie pól metodą opryskową. Rezultatem są większe
plony przy mniejszym zużyciu wapna nawozowego. Realizowany jest w sposób praktyczny cykl produkcji żywności z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Budowa biogazowni została dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
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Dom Pielgrzyma im. Jana i Dory Fedoruk
Ksiądz Janusz Radywaniuk

Pratulin

Pratulin 20
21-504 Rokitno
pow. bialski
woj. lubelskie
tel. 690 606 255
e-mail: parafiapratulin@wp.pl
www.dompratulin.pl
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OTWARCIE DOMU PIELGRZYMA W PRATULINIE
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Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie istnieje od 06.10.1996 r. dla
upamiętnienia prawdziwej historii, która wydarzyła się na tych ziemiach pod koniec
dziewiętnastego wieku. W tym dniu Papież Jan Paweł II beatyfikował trzynastu unitów,
którzy w 1874 r. ponieśli śmierć z rąk carskich żołnierzy przed świątynią skonfiskowaną
przez zaborcę na rzecz prawosławia. Szczególne prześladowanie unitów miało miejsce
pod zaborem rosyjskim, gdyż Rosja uważała unię za zawartą nieprawnie i traktowała
unitów jako odłączonych przemocą od Kościoła prawosławnego.
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Budowa Domu Pielgrzyma trwała od roku 2016 do 2019. Powstał obiekt nowoczesny, dobrze wyposażony, o klimatyzowanych, przytulnych wnętrzach z łazienkami
(pomieszczenia od 2 do 25 osób), mogący pomieścić ponad 100 gości. Dom został
podzielony funkcjonalnie na dwie części: noclegową i gastronomiczną. Obok budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, stojak na rowery, a także duży,
utwardzony parking.
Dom Pielgrzyma przyjmuje gości codziennie, oferując możliwość skorzystania z kawiarenki i sklepiku.
Przedsięwzięcie wygenerowało 8 miejsc pracy dla pań długotrwale bezrobotnych
lub powracających na rynek pracy po urlopach wychowawczych oraz konserwatora.
W okresie turystycznym (od V do X) zatrudnianych jest jeszcze dodatkowo 7 (lub więcej
w zależności od potrzeb) osób na umowę zlecenie.
Wcześniejszy brak zaplecza socjalnego dla odwiedzających parafię licznych gości
przyczyniał się do zastoju rozwoju lokalnego. Po otrzymaniu środków z Fundacji Fedoruk Trust z Anglii i zakończeniu inwestycji parafianie także przystąpili do działania.
Dzisiaj okoliczni rolnicy na bieżąco zaopatrują kuchnię Domu Pielgrzyma w zdrową,
ekologiczną żywność. W okolicy rozwija się powoli drobna inicjatywa około turystyczna (przewozy konne turystów, naprawa rowerów, wypożyczalnia kajaków, park linowy,
przewodnictwo turystyczne, spływy kajakowe rzeką Bug, produkty regionalne). Budowa Domu Pielgrzyma - bazy socjalnej dla pielgrzymów i turystów zmienia oblicze pratulińskiej społeczności, jednoczy wszystkich w aktywności na rzecz promocji Pratulina
i okolic.
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Dom Pielgrzyma im. Jana i Dory Fedoruk w Pratulinie jest nowym obiektem noclegowo-gastronomicznym przy Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Potrzebę wybudowania takiego obiektu przez lata sugerowali pielgrzymi i turyści, którym brakowało miejsca gdzie mogliby skorzystać z pożywienia i przenocować.
Z szacunków wynika, że corocznie Pratulin odwiedza 47 tysięcy pielgrzymów i turystów
z kraju i zagranicy.
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„Fundacja Podaruj Radość”
Kamila Drzewiecka
K. K. Wojtyły 153
43-354 Czaniec
pow. bielski
woj. śląskie
tel. 795 777 961
e-mail: info@ruah.eu
www.ruah.eu

Katowice

Czaniec
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NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
„FUNDACJA PODARUJ RADOŚĆ”
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„Fundacja Podaruj Radość” powstała w 2018 r. z inicjatywy Pani Kamili Drzewieckiej.
Fundacja wspiera rodziny w rozwoju emocjonalnym, społecznym oraz duchowym
poprzez organizację warsztatów i kursów, a także nawiązuje współpracę z różnymi instytucjami, poszukując darczyńców i sponsorów w celu np. dofinansowywania obiadów dla dzieci w szkole. Dużą wagę w Fundacji przywiązuje się do nauki dzieci dbania
o środowisko, recyklingu, upcyklingu, zasad zero waste, życia w minimalizmie, skupiania się na pomocy drugiemu człowiekowi, a przez to minimalizowania wykluczenia
społecznego.
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Przytulanki posiadają atest z Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach.
Trzy przytulanki są opatentowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w Hiszpanii.
Fundacja otrzymała wyróżnienie za działalność edukacyjną na rzecz dzieci i młodzieży podczas Międzynarodowych Targów Sakralnych SACROEXPO 2019.
Fundacja skorzystała z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie
9.3 „Rozwój ekonomii społecznej w regionie”, Poddziałanie 9.3.1 „Wsparcie sektora ekonomii społecznej”.
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W Fundacji utworzono przedsiębiorstwo społeczne Ruah – przytulanki świętych,
w którym są zatrudnione 4 osoby, w tym 3 osoby z grupy defaworyzowanej, wracające
z bezrobocia. Misją Ruah jest edukowanie i inspirowanie do ciągłej zmiany myślenia,
edukacja głównie dzieci, które są najważniejsze, dzielenie się doświadczeniem wiary,
by przytulać, bo dziś bliskości bardzo każdemu potrzeba. Przytulanki postaci świętych
są jedynym takim produktem w Polsce i na świecie. Produkty wytwarzane w manufakturze Ruah – przytulanki świętych, trafiły już do klientów m.in. z Francji, New Jersey,
Kanady, Szwecji, Niemiec, Włoch czy Słowacji. Wszystkie potrzebne materiały, kupowane są często w małych, rodzinnych firmach, dzięki czemu wspierany jest lokalny rynek.
Przytulanki świętych są tworzone z autorskich projektów. Przytulanki można personalizować, a do pudełka dodatkowo dla klienta dodawany jest życiorys danej postaci
w wybranym języku. Dzięki temu produkty są ekskluzywne i są oryginalnym pomysłem
na prezent z okazji Chrztu Świętego, I Komunii Świętej czy urodzin. W ofercie są również poduszki i poszewki z tekstami, cieszące się dużą popularnością.
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Zasady wspierania rozwoju obszarów wiejskich
ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości
w ramach PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie
przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych
Komisji Europejskiej.
Celem głównym PROW 2014–2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami
naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program 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 rolnictwie.
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.
W ramach PROW 2014-2020 realizowane są m. in. działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości w celu
zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury
technicznej, które są realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak też w ramach inicjatywy Leader, czyli wsparcia
dla rozwoju lokalnego, na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (w skrócie LSR) - dokumentu, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania w ramach PROW na lata 20142020. Wdrażanie LSR wzmacnia realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.
Jednym z działań PROW 2014–2020, wspierających wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, jest Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Celem tego instrumentu wsparcia jest różnicowanie działalności na obszarach wiejskich
w następujących obszarach:
• obszar A - operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które
prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF),
• obszar B – pozostałe operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach
wiejskich.
Podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia w ramach obszaru A, jest zaprzestanie prowadzenia produkcji trzody
chlewnej w gospodarstwie, w którym pracuje wnioskujący o pomoc w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, i niepodejmowanie jej co najmniej do upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty premii.
Pomoc ma formę premii, wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata
w wysokości 20% kwoty pomocy. Kwota wsparcia:
• 150 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy,
• 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy,
• 250 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.
Wsparcie może uzyskać osoba fizyczna. Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” albo spełnia następujące warunki: 1) podlega ubezpieczeniu
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społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie co najmniej
od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy; 2) za rok w którym został złożony wniosek
lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca.
Kolejnym działaniem PROW 2014-2020, wspierającym przedsiębiorczość, jest Przetwórstwo i marketing produktów
rolnych, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do
obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (z wyłączeniem produktów rybnych), przy czym produkt będący
wynikiem przetwarzania, powinien być również produktem rolnym. Beneficjentem działania mogą być zarówno przedsiębiorcy (właściciele mało- lub mikroprzedsiębiorstw), jak też rolnicy planujący rozpocząć działalność z zakresu przetwórstwa
i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego. Jednym z warunków otrzymania
wsparcia jest zobowiązanie beneficjenta do realizacji operacji poprzez zaopatrywanie się w co najmniej 50% całkowitej ilości
surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 1-rocznych), zawieranych bezpośrednio z: rolnikami, grupami lub organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów lub
podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.
Działaniem PROW 2014-2020, zaplanowanym w celu ułatwienia dostępu rolnikom do nowych technologii, jest Rozwój
usług rolniczych – rozwój przedsiębiorczości. Beneficjentem tego działania może być osoba prowadząca mikro- lub małe
przedsiębiorstwo. Dofinansowaniem może być objęty zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończonego przeniesieniem
prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej,
sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem, wdrożenia systemu zarządzania
jakością, opłaty za patenty i licencje.
Wsparcie przedsiębiorczości poprzez działanie LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jest przyznawane m. in. na operacje, w zakresie:
• rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej; tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność
w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności; rozwijanie działalności gospodarczej,
• wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie
rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych.
Beneficjentem może być osoba fizyczna, osoby prawne, w tym m.in:. kółka rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego
z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły,
związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją,
za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji.
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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 wyróżnione 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
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”.
Od czasu XVII edycji konkursu Fundacja korzysta rokrocznie 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.
Obecnie realizowany jest projekt pn.:
„Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację społeczną kobiet 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:
Nagroda w kategorii rodzinnej za 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
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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.
W latach 2019-20 właściciel korzystał
z dofinansowania 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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przetwarzania owoców i warzyw
w urządzenia technologiczne i system
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:
Przetwórstwo i konfekcjonowanie ziół i owoców leśnych.
„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
PROW 2014 - 2020
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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®, które zawierają znaczne ilości składników organicznych pochodzenia
zwierzęcego, działających 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.
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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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„DAKK”
Danuta Niedzielska
ul. Hanki Lewandowicz 5
26 - 930 Garbatka Letnisko
pow. kozienicki
woj. mazowieckie
tel. 504 060 717
www.dak.com.pl
e-mail: dakk.niedzielska@gmail.com

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”.

Przedsięwzięcie nagrodzone w XVIII edycji
konkursu.
Nagroda w kategorii indywidualnej za podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa „DAKK” poprzez doposażenie w dwie
nowe maszyny raszlowe do produkcji płaskich produktów tkanych - siatki polietylenowej.
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.
W 2013 r. zakupiono pierwszą raszlową
maszynę do produkcji siatki. Zakup dokonany został przy wsparciu finansowym środków Unii Europejskiej w ramach PROW 20072013 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
PROW 2014 - 2020
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„Rancho Colorado”

Obecnie jest to piękny obiekt wypoczynkowy, oferujący usługi na najwyższym poziomie.

Anna Agaciak
Trzciel Odbudowa 14A
64-361 Miedzichowo
pow. nowotomyski
woj. wielkopolskie
tel. 602 764 256
e-mail: enva@op.pl
www:rancho-colorado.pl
Przedsięwzięcie nagrodzone w XVIII edycji
konkursu.
Nagroda w kategorii rodzinnej za rozwój
turystyki poprzez poprawę stanu infrastruktury rekreacyjnej oraz uatrakcyjnienie pobytu gości poprzez zakup i montaż basenu,
siłowni zewnętrznej, placu zabaw w „Rancho
Colorado”.
„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 20072013 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.
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 społeczność”.
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Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Lawendowa Osada”
Barbara i Bartosz Idczak
ul. Młyńska 6A
83 - 047 Przywidz
pow. gdański
woj. pomorskie
tel. 511 975 929
e-mail: kontakt@lawendowaosada.pl
www.lawendowaosada.pl
Przedsięwzięcie nagrodzone w XVIII edycji
konkursu.
Nagroda w kategorii indywidualnej za 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
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.

PROW 2014 - 2020

47

Założenia do Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.
Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej będzie przedmiotem kolejnej reformy,
której założenia przedstawiono w propozycji Komisji Europejskiej z 1 czerwca 2018 roku.
Określono w niej proponowane formy i zakres wsparcia unijnego rolnictwa po 2020 roku. Nowatorskie rozwiązania, jakie sugeruje Komisja Europejska, nakładają wiele nowych obowiązków na państwa członkowskie. Niosą jednak ze sobą istotne wyzwania wynikające zarówno
z konieczności zdefiniowania krajowej strategii, obejmującej dotychczasowe płatności
bezpośrednie i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz potrzeby wdrożenia rozwiązań instrumentów politycznych. Ten dokument to Krajowy Plan Strategiczny 2021 – 2027.
Obecna WPR musi sprostać poważnym, aktualnym wyzwaniom, związanym z kondycją
gospodarczą sektora rolnego, dbałością o środowisko, działaniami łagodzącymi zmianę klimatu, a także potrzebą utworzenia silnych struktur gospodarczych i społecznych na obszarach wiejskich UE – zwłaszcza w obliczu pojawiających się możliwości działania w dziedzinie
handlu, biogospodarki, energii odnawialnej, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz gospodarki cyfrowej.
WPR musi zostać zmodernizowana, aby sprostać tym wyzwaniom, oraz uproszczona,
aby zmniejszyć obciążenia administracyjne. Ważne jest ściślejsze powiązanie z polityką UE
w innych dziedzinach, aby zwiększyć jej wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju.
Zadaniem zmodernizowanej WPR, będzie wspieranie przejścia na w pełni zrównoważone rolnictwo oraz dynamiczny rozwój obszarów wiejskich, dzięki czemu ponad
500 mln konsumentów zostanie zaopatrzonych w bezpieczną żywność wysokiej jakości. Europa potrzebuje kreatywnego, stabilnego, zrównoważonego, konkurencyjnego
i innowacyjnego sektora rolnictwa, aby zapewnić swym obywatelom produkcję bezpiecznej,
wysokiej jakości, przystępnej cenowo, bogatej w składniki odżywcze i zróżnicowanej żywności oraz solidną strukturę społeczno-gospodarczą na obszarach wiejskich. Zmodernizowana WPR powinna zwiększać europejską wartość dodaną, uwzględniając wysokie ambicje
związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianie klimatu oraz spełniając oczekiwania obywateli dotyczące ich zdrowia, środowiska i klimatu.
Wsparcie ma na celu dalszą poprawę zrównoważonego rozwoju rolnictwa, żywności
i obszarów wiejskich oraz przyczynia się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:
− wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego;
− zwiększenie troski o środowisko oraz intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu, aby
przyczynić się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem;
− umacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich.
Cele te uzupełnia przekrojowy cel modernizacji sektora przez tworzenie warunków do
dzielenia się wiedzą, upowszechnianie innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach
wiejskich, a także zachęcanie do ich wykorzystywania. Narzędziem do realizacji tego celu
jest właściwie funkcjonujący AKIS - czyli System Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (Agricultural Knowledge and Innovation Systems), który tworzą rolnicy/leśnicy, doradcy, naukowcy, organizacje (rolników), organizacje pozarządowe, sieci, detaliści, media, usługi, różne
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ministerstwa. Celem jest stworzenie regionalnego/krajowego ekosystemu innowacji poprzez zwiększenie przepływów wiedzy między stronami AKIS, jak również wzmocnienie
powiązań między badaniami naukowymi i praktyką.

źródło: Inge Van Oost-DG AGRI, Konferencja międzynarodowa „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020” ,Stare Pole,
17-18.09.2019

Jako szczególnie istotna wyróżnia się tu rola doradcy rolniczego. Nowoczesna WPR
powinna wspierać zwiększanie roli usług doradztwa rolniczego w ramach systemów AKIS.
Powinien to być warunek zatwierdzenia planów strategicznych WPR. Jedną z najważniejszych platform wymiany poglądów AKIS jest Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz
zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), które ma na celu połączenie wiedzy z praktyką i badaniami na różnych poziomach polityki regionalnej, krajowej i europejskiej. Podobnie jak
inne sektory, rolnictwo i obszary wiejskie, mogą lepiej wykorzystywać nowe technologie
i wiedzę, w szczególności technologie cyfrowe. Wnioski umacniają powiązania z polityką
w dziedzinie badań naukowych, wyznaczając zorganizowanej wymianie wiedzy ważną rolę
w modelu realizacji celów polityki. Wspieranie transformacji cyfrowej w rolnictwie - GO EPI
ds. innowacji cyfrowych, tworzenia i wykorzystywania repozytoriów zawierających dane rolnicze do wielu celów, rozwoju umiejętności cyfrowych, wzmacnia potencjał AKIS.
Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wyzwania, przed którymi stoją sektor rolny UE
i jej obszary wiejskie, wymagają zdecydowanej reakcji, która będzie odzwierciedlała unijny wymiar tych wyzwań. Większe uprawnienia, otrzymają państwa członkowskie w zakresie
wyboru i dostosowywania dostępnych w ramach WPR narzędzi, aby realizować cele, oraz
model oparty w większym stopniu na osiąganych wynikach.
Cele ogólne osiąga się, realizując następujące cele szczegółowe przyszłej WPR:
1. Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności w całej Unii
(w celu wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego);
2. Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie
na badania naukowe, technologię i cyfryzację;
3. Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
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4.

Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także
wykorzystanie zrównoważonej 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.
Aby zwiększyć skuteczność WPR, Komisja zaproponowała także nowy model realizacji,
w którym nacisk przesunięto z zapewniania zgodności na realizację celów oraz inaczej rozłożono zakres obowiązków między UE i państwami członkowskimi, zwiększając pomocniczość.
Nowy model ma za zadanie lepsze osiągnięcie celów UE w oparciu o planowanie strategiczne, szeroko zakrojone interwencje i wspólne wskaźniki realizacji celów i uzyskanie
w ten sposób większej spójności celów przyszłej WPR z innymi celami UE.
Państwa członkowskie będą przedstawiać swoje propozycje interwencji, mające na celu
realizację szczegółowych celów UE w planie strategicznym WPR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady, Com(2018) 392 Final). W przepisach określono zasady dotyczące
treści takiego planu strategicznego WPR, a Komisja będzie sprawdzać plany i je zatwierdzać.
Po ustanowieniu planów strategicznych WPR, państwa członkowskie będą corocznie składać sprawozdania z postępów w ich wdrażaniu, przy użyciu systemu wspólnych wskaźników.
Państwa członkowskie i Komisja będą monitorować postępy i oceniać skuteczność interwencji.
Państwa członkowskie włączają do swoich planów strategicznych WPR system warunkowości, zgodnie z którym, nakłada się kary administracyjne na beneficjentów otrzymujących płatności bezpośrednie, którzy nie spełniają wymogów podstawowych w zakresie
zarządzania określonych w prawie Unii ani norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną
środowiska, ustanowionych w planie strategicznym WPR, w odniesieniu do następujących
określonych obszarów: klimat i środowisko; zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie
roślin oraz dobrostan zwierząt.
Państwa członkowskie od 2007 r. są zobowiązane do zapewnienia doradztwa rolniczego rolnikom. W nowym okresie programowania wzrasta rola doradztwa rolniczego, które
musi być włączone do planów strategicznych. Przewidziano również wsparcie dla systemu
świadczenia usług doradczych dla rolników i innych beneficjentów w ramach WPR.
Usługi doradcze dla rolników obejmują wymiar gospodarczy, środowiskowy i społeczny oraz dostarczają aktualnych informacji technologicznych i naukowych opracowanych
w drodze badań naukowych i innowacji. Skuteczność i efektywność usług doradczych może
zostać najlepiej zmodernizowana poprzez poprawę ich powiązań w ramach systemów wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz bardziej intensywne dzielenie się wiedzą i innowacyjnymi
zastosowaniami.
Państwa członkowskie realizują cele przez określenie interwencji w swoich planach
strategicznych.
Mogą być różnego rodzaju interwencje, m.in.: interwencje w formie płatności bezpośrednich niezwiązanych i związanych z wielkością produkcji. Wyróżnia się następujące
płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji:
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•
•
•
•

podstawowe wsparcie dochodu do celów stabilności,
uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodu do celów stabilności,
uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników,
systemy na rzecz klimatu i środowiska.
Państwa członkowskie ustalają próg obszarowy i przyznają płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji wyłącznie osobom faktycznie prowadzącym działalność
rolniczą, których kwalifikowalny obszar gospodarstwa rolnego, w odniesieniu do którego
wystąpiono o płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji, przekracza ten
próg obszarowy.
Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji można przyznawać jedynie następującym sektorom i rodzajom produkcji lub konkretnym typom rolniczym w ich ramach,
jeśli są one istotne ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych: zboża,
nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso kozie, wołowina
i cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, burak cukrowy, trzcina cukrowa
i cykoria, owoce i warzywa, zagajniki o krótkiej rotacji oraz inne uprawy niespożywcze, z wyłączeniem drzew, stosowane do wytwarzania produktów, które mogą zastępować materiały
kopalne.
Ustanowiono również przepisy dotyczące rodzajów interwencji w następujących sektorach (sektorowe interwencje): owoców i warzyw, produktów pszczelich, wina, chmielu,
oliwy z oliwek i oliwek stołowych. W pozostałych sektorach musi być określony, co najmniej
jeden rodzaj interwencji określony w stosownym rozporządzeniu.
Interwencje związane z rozwojem obszarów wiejskich to:
•
zobowiązania środowiskowe, klimatyczne i inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania,
•
ograniczenia naturalne lub inne ograniczenia specyficzne dla obszaru,
•
niekorzystne warunki specyficzne dla obszaru wynikające z określonych obowiązkowych wymogów,
•
inwestycje,
•
rozpoczęcie działalności przez młodych rolników,
•
zakładanie przedsiębiorstw wiejskich,
•
narzędzia zarządzania ryzykiem,
•
współpraca,
•
wymiana wiedzy i informowanie.
Dla wszystkich państw członkowskich kluczowym wyzwaniem staje się niełatwe zadanie obiektywnej identyfikacji potrzeb sektora rolnictwa i obszarów wiejskich, a następnie dobór wskaźników i instrumentów umożliwiających skuteczne osiąganie celów WPR. Jednym
z podstawowych wyzwań jest uwzględnienie w planach strategicznych celów związanych
z polityką środowiskową i klimatyczną oraz poprawą pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym.
WPR będzie dążyła do rozwiązania problemów związanych z klimatem i środowiskiem
naturalnym - najważniejszego zadania, jakie stoi przed obecnym pokoleniem. Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi i zainteresowanymi podmiotami w celu
zapewnienia, aby krajowe plany strategiczne, w tym obszarze od początku w pełni odzwierciedlały ambicje Europejskiego Zielonego Ładu, tj. planu działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE, poprzez przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem
w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbanie o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu.
Wszystkie podmioty działające w żywnościowym łańcuchu wartości, stoją przed
nowymi możliwościami. Nowe technologie i odkrycia naukowe, połączone z rosnącą
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świadomością społeczną i popytem na zrównoważoną żywność, przyniosą korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.
Europejscy rolnicy i rybacy mają do odegrania kluczową rolę w procesie transformacji.
Działania prowadzone w ramach strategii „Od pola do stołu”, mające na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochronę środowiska i zachowanie bioróżnorodności, zostaną zintensyfikowane. Strategia „Od pola do stołu” przyczyni się do osiągnięcia gospodarki o obiegu
zamkniętym. Jej celem będzie ograniczenie wpływu, jaki mają na środowisko sektory przetwórstwa żywności i handlu detalicznego, poprzez działania w zakresie transportu, przechowywania, opakowań i marnowania żywności. Obejmie to działania mające na celu zwalczanie fałszowania żywności, w tym lepsze egzekwowanie przepisów i zwiększenie zdolności
dochodzeniowych na poziomie UE, a także rozpoczęcie procesu szukania innowacyjnych
produktów żywnościowych i paszowych, takich jak żywność pochodzenia morskiego oparta
na algach.
Wśród celów strategii „Od pola do stołu” jest:
•
zmniejszenie stosowania i ryzyka dotyczącego pestycydów chemicznych o 50% oraz
stosowania niebezpiecznych pestycydów o 50% do 2030 r.,
•
zmniejszenie start składników pokarmowych o co najmniej 50% przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie doszło do pogorszenia żyzności gleby. Ograniczy to stosowanie nawozów o co najmniej 20% do 2030 r.,
•
zmniejszenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych o 50% do 2030 r.,
•
przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 25% gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.
Podjęte zostaną działania mające pomóc konsumentom wybierać zdrowe i zrównoważone sposoby odżywiania oraz marnować mniej żywności.
WPR i rybołówstwa pozostaną kluczowymi narzędziami wspierającymi te wysiłki, jednocześnie zapewniając godziwe warunki życia rolnikom i rybakom oraz ich rodzinom.
Wnioski ustawodawcze Komisji w obszarze WPR na lata 2021–2027 przewidują, że co
najmniej 40 % całkowitego budżetu WPR i co najmniej 30 % budżetu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zasili działania na rzecz walki ze zmianą klimatu.
Kolejną strategią w bezpośredni sposób dotyczącą rolników jest „Strategia różnorodności biologicznej”.
Główne cele Strategii to:
•
ustanowienie obszarów chronionych na co najmniej 30% powierzchni lądowej i 30%
powierzchni morskiej Europy;
•
odtworzenie zdegradowanych ekosystemów na lądzie i na morzu poprzez:
wzrost produkcji w systemie rolnictwa ekologicznego i zwiększenie liczby elementów krajobrazu rolniczego przyjaznych przyrodzie,
zatrzymanie i odwrócenie trendu spadkowego populacji zapylaczy,
zmniejszenie użycia i ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów o 50% do
2030 r.,
odtworzenie co najmniej 25 000 km europejskich rzek poprzez przywrócenie do
stanu swobodnego przepływu,
zasadzenie 3 miliardów drzew;
•
odblokowanie 20 mld euro rocznie na różnorodność biologiczną z różnych źródeł,
w tym funduszy UE oraz funduszy krajowych i prywatnych. Zagadnienia dotyczące kapitału naturalnego i różnorodności biologicznej zostaną włączone do praktyk biznesowych;
•
osiągnięcie przez UE wiodącej pozycji na świecie w walce z globalnym kryzysem różnorodności biologicznej. Komisja zmobilizuje wszystkie narzędzia działań zewnętrznych
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i partnerstwa międzynarodowe na rzecz ambitnych nowych globalnych ram różnorodności biologicznej ONZ na konferencji stron konwencji o różnorodności biologicznej
w 2021 r.
Europejski Pakt na rzecz Klimatu, skupia się na trzech sposobach angażowania społeczeństwa w działania w dziedzinie klimatu. Po pierwsze, będzie zachęcać do wymiany informacji, inspirowania i wspierania publicznego zrozumienia zagrożenia i wyzwań związanych ze zmianą klimatu i degradacją środowiska oraz sposobów zwalczania tego zagrożenia.
W tym celu wykorzysta wiele kanałów i narzędzi, np. wydarzenia w państwach członkowskich, w oparciu o model prowadzonego przez Komisję dialogu z obywatelami.
Po drugie, powinny istnieć zarówno realne, jak i wirtualne przestrzenie, umożliwiające wyrażanie swoich poglądów i pokazywanie kreatywności oraz prowadzenie wspólnie ambitnych
działań, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Uczestnicy będą zachęcani do zobowiązania się do realizacji konkretnych celów w zakresie działań na rzecz klimatu.
Po trzecie, Komisja będzie pracować nad budowaniem zdolności w celu ułatwienia oddolnych inicjatyw w zakresie zmiany klimatu i ochrony środowiska. Informacje, wytyczne i moduły edukacyjne mogłyby pomóc w wymianie dobrych praktyk. Komisja zadba o to, by zielona transformacja stanowiła istotny element debaty na temat przyszłości Europy.
Państwa członkowskie powinny dążyć do zapewnienia spójnego wykorzystania
oczywiście wszystkich dostępnych narzędzi planowania. Najważniejszymi z nich są krajowe plany w zakresie energii i klimatu oraz strategiczne plany krajowe dotyczące realizacji WPR. Komisja zadba o to, by były one adekwatne do zakładanych celów, a państwa
członkowskie skutecznie je wdrażały. Plany strategiczne będą musiały odzwierciedlać
bardziej ambitne cele obejmujące znaczące ograniczenie stosowania chemicznych pestycydów i zagrożeń z nimi związanych, jak również stosowania nawozów i antybiotyków.
Konieczne jest również zwiększenie w Europie obszarów, na których stosowane jest rolnictwo ekologiczne. UE musi rozwijać innowacyjne sposoby ochrony plonów przed szkodnikami i chorobami oraz uwzględnić ewentualną rolę innowacyjnych technologii (zapewniając
jednocześnie ich bezpieczeństwo) w celu zwiększenia zrównoważonego wymiaru systemu
żywnościowego.
Globalne wyzwania związane ze zmianą klimatu i degradacją środowiska, wymagają
ogólnoświatowej reakcji i wspólnego działania. UE będzie nadal promować i realizować na
całym świecie ambitną politykę w zakresie środowiska naturalnego, klimatu i energii.
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Rada XX edycji
ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”
Przewodnicząca
Bożenna Łęcka-Mularczyk

- Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”

Członkowie
Barbara Odrobińska

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Paweł Mucha

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Katarzyna Kowalska

- BNP PARIBAS Bank Polska 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”

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“

Małgorzata Pucek

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Beata Filipiak

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Grzegorz Cetner

- Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu

Zdzisław Ginalski

- Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu

Michał Wnęk

- Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie
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CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
z siedzibą w Brwinowie

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
SPOSÓB NA SUKCES
na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość
na obszarach wiejskich
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§ 1.
Regulamin konkursu „Sposób na Sukces”, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa:
1) cele konkursu
2) zasady udziału w konkursie;
3) zasady przeprowadzenia konkursu.
§ 2. Cele konkursu
Głównym celem konkursu jest promocja:
1) przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;
2) innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami
tworzenia i wdrażania „innowacji”;
3) działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym przedsięwzięć zrealizowanych na
rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;
4) włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, ze szczególnym wsparciem zatrudniania
osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy (np. osób bezrobotnych , niepełnosprawnych, kobiet powracających
na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, emerytów);
5) przedsięwzięć* efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych
programów pomocowych.
*przedsięwzięcie rozumiane jest jako prowadzenie działalności gospodarczej lub wdrożenie innowacyjnego rozwiązania,
pomysłu, projektu w ramach prowadzonej dotychczas działalności.
§ 3. Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (zwane w dalszej części Centrum)
we współpracy z:
1) Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
2) Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego;
3) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
4) Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa;
5) Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym;
6) Warszawskim Rolno-Spożywczy Rynkiem Hurtowym S.A. Bronisze;
7) BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A.,
8) Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej;
9) Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat;
10) Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia;
11) Stowarzyszeniem Sposób na Sukces.
1.
2.
3.
4.

5.
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§ 4. Rada konkursu
Radę konkursu, zwaną dalej „Radą”, powołuje Dyrektor Centrum spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa,
w §3 i patronów medialnych.
Przewodniczącego Rady, wybiera Rada spośród swoich członków.
Członkowie Rady konkursu powoływani są bezterminowo.
Praca członka Rady konkursu ustaje w wyniku:
1)
rezygnacji z pracy w Radzie konkursu;
2)
rezygnacji instytucji, której reprezentantem był członek Rady konkursu, ze współpracy przy organizacji konkursu;
3)
odwołania osoby lub całej Rady konkursu przez Dyrektora Centrum w szczególnie uzasadnionych przypadkach
z zachowaniem formy pisemnej;
4)
śmierci członka lub innej siły wyższej uniemożliwiającej danej osobie dalszą pracę w Radzie konkursu.
Zadania Rady:
1)
wyłonienie grupy laureatów i wyróżnionych, z zastrzeżeniem ust. 6;
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2)

przyznanie nagród dla laureatów i wyróżnionych, w tym możliwość przyznania nagrody Grand Prix konkursu za
wybitne osiągnięcia.
6. Wyłonienie laureatów i wyróżnionych konkursu odbywa się w trzech etapach:
1) I etap - ocena przez Radę przedsięwzięć zgłoszonych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR)
na podstawie informacji zawartych w Kartach zgłoszeń i załącznikach nadesłanych przez WODR, wyłonienie
grupy nominatów;
2) II etap - ocena zgłoszonych przedsięwzięć na podstawie wizytacji terenowych przeprowadzanych u nominatów
przez członków Rady, zgodnie z Kartą oceny przedsięwzięcia stanowiącą Załącznik nr 4 do Regulaminu;
3) III etap - wyłonienie spośród nominatów, laureatów oraz wyróżnionych w konkursie.
1.

2.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

§ 5. Warunki uczestnictwa
W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które:
1) spełniają wymagania formalno-prawne, konieczne do prowadzenia danego rodzaju działalności, z którą
związane jest przedsięwzięcie zgłoszone w konkursie;
2) uruchomiły przedsięwzięcia zgłoszone w konkursie w okresie wskazanym w Zarządzeniu Dyrektora Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o ogłoszeniu danej edycji konkursu, opublikowanym na stronie
internetowej Centrum;
3) prowadzą przedsięwzięcia na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;
4) złożą do WODR Zgłoszenie konkursowe w terminie do 15 marca danego roku. Zgłoszenia do WODR można
składać osobiście lub za pośrednictwem innych instytucji lub organizacji (np. starostwa, urzędu miasta i gminy,
urzędu gminy, lokalnej grupy działania, organizacji branżowej itp., WODR też mogą zgłaszać przedsięwzięcia).
W danej edycji konkursu mogą uczestniczyć podmioty zgłoszone, ale nie nagrodzone w poprzednich edycjach
konkursu.
§ 6. Procedura konkursowa
WODR przyjmuje Zgłoszenia przedsięwzięć z terenu właściwego dla jego działania.
Przedsięwzięcia muszą spełniać minimum jedno z kryteriów, o których mowa w §7 ust. 2.
Zgłaszający może przypisać przedsięwzięcie do jednej z czterech kategorii:
1) indywidualna;
2) zespołowa;
3) rodzinna;
4) inicjatywy społeczne (np. spółdzielnie socjalne, gminy, zakłady aktywizacji zawodowej).
Rada konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii.
WODR przesyła do Centrum Zgłoszenia przedsięwzięć, w formie jak niżej:
1) wypełnione i podpisane Zgłoszenia, zgodnie ze wzorem określonym w Załącznikach nr 1, 2, 3 do Regulaminu,
które stanowią integralną całość Zgłoszenia do konkursu, dołączając zdjęcia, kopie certyfikatów, oświadczeń,
dyplomów, itd.;
2) Zgłoszenia, o których mowa w ust. 5, pkt 1) wypełnione komputerowo, WODR przesyła w 5 egzemplarzach
w formie papierowej (każde) oraz po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (na płycie CD w wersji edytowalnej)
na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów
z dopiskiem: „Konkurs Sposób na Sukces”.
WODR przesyłając do Centrum zgłoszenia konkursowe, potwierdza jednocześnie faktyczną realizację zgłaszanych
przedsięwzięć, poświadczając prowadzenie przedsięwzięcia na Karcie zgłoszenia, stanowiącej Załącznik nr 1 do
Regulaminu.
Właściciel zgłaszanego przedsięwzięcia przystępując do konkursu jest zobligowany do wypełnienia zobowiązań
wynikających z Regulaminu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu.
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§ 7. Kryteria oceny przedsięwzięć
Przedmiotem oceny konkursowej są przedsięwzięcia uruchomione w okresie, o którym mowa w § 5 ust. 1, pkt 2)
Kryteria podstawowe:
1)
utworzenie miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięcia, w tym samozatrudnienie;
2)
wykorzystanie dobrego pomysłu na przedsięwzięcie gospodarcze lub społeczne bez większego, tj. nie
przekraczającego 25% zewnętrznego wkładu finansowego lub z wykorzystaniem zasobów lokalnych;
3)
innowacyjność przedsięwzięcia;
4)
działania na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym działalność na rzecz: ochrony
środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;
5)
działania na rzecz włączenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych;
6)
wykorzystanie w prowadzonej działalności środków finansowych z UE lub innych programów pomocowych.
3.
Przedsięwzięcie musi spełnić co najmniej jedno z kryteriów podstawowych, to jest kryteriów określonych w ust. 2.
4.
Kryteria dodatkowe:
1)
aktywna współpraca z innymi podmiotami w tym z samorządem lokalnym, jednostkami naukowo-badawczymi,
organizacjami pożytku publicznego/organizacjami pozarządowymi;
2)
aktywność społeczna, udział w konkursach;
3)
dodatkowe osiągnięcia związane z przedsięwzięciem zgłaszanym do konkursu lub prowadzoną dotychczas
działalnością.
Aktywność wymieniona w punktach 1-3 powyżej, powinna być udokumentowana (dyplomy, wyróżnienia, nagrody,
certyfikaty lub referencje za działalność lub wyrób/produkt).

1.
2.

1.
2.
3.

§ 8. Nagrody i wyróżnienia
Rada przyznaje nagrody (I, II, III miejsce) w kategoriach, o których mowa w § 6, ust. 3 oraz wyróżnienia, z zastrzeżeniem
ust. 2;
Rada może przyznać dodatkową nagrodę Grand Prix konkursu, spośród wszystkich zgłoszonych przedsięwzięć za
szczególnie wyróżniające się przedsięwzięcie.
Decyzje Rady w sprawie nagród i wyróżnień są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.
§ 9. Czas trwania konkursu

1.
2.
3.

1.
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Konkurs ma charakter stały, a rozstrzygany jest raz w roku.
Zgłoszenia konkursowe WODR przesyła do Centrum (na adres jak w § 6, ust. 5, pkt. 2) w terminie do dnia 31 marca
danego roku.
Rada konkursu podejmuje decyzję o wyłonieniu laureatów i wyróżnionych w terminie do dnia 30 czerwca danego
roku.
§ 10. RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie pod
adresem: 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99 (zwanego dalej CDR);
2) w CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Wykonawca może skontaktować się
w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e- mail: iodo@cdr.gov.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1;
3) jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych z przeprowadzeniem
konkursu Sposób na Sukces, wyłonienia laureatów i wyróżnionych, przyznania nagród oraz umieszczenia ich w
katalogu i materiałach związanych z konkursem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
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4)
5)

6)
7)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, przez okres
przewidziany przepisami prawa, w tym szczególnie przez okres przechowywania dokumentacji określony w
przepisach i uregulowaniach wewnętrznych CDR w zakresie archiwizacji dokumentów;
zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących oraz otrzymania
ich kopii,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych,
c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych,
d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
f) jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych wskazany w ust. 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem
zakwalifikowania do udziału w konkursie;
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
zgodnie z art. 22 RODO.

§ 11. Postanowienia końcowe
Laureaci i wyróżnieni konkursu zyskują prawo do promocji prowadzonej działalności np. na stronach internetowych,
polegające na prawie do korzystania z określenia: „Laureat konkursu Sposób na Sukces w roku.....” lub odpowiednio
„Wyróżniony w konkursie Sposób na Sukces w roku ......”.
Organizator oraz podmioty współpracujące przy organizacji konkursu przewidują upowszechnianie w mediach
informacji o wynikach konkursu.
Informacje o konkursie wraz z Regulaminem konkursu podlegają zamieszczeniu na stronie internetowej Centrum www.
cdr.gov.pl
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację wszystkich zasad i zobowiązań określonych w Regulaminie, w tym
załącznikach do Regulaminu.
Organizator nie zwraca kosztów przygotowania zgłoszenia, niezależnie od wyników konkursu.
Osoby fizyczne nagrodzone lub wyróżnione w konkursie, nie prowadzące działalności gospodarczej, są zobowiązane do
uiszczenia podatku od nagród w wysokości 10% od wartości nagrody zgodnie z ustawą 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, o którym mowa w ust. 6 zobowiązany jest organizator konkursu – Centrum.
Zgłoszenie i udział w konkursie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem ust. 6.
Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udzielają pracownicy Centrum:
Małgorzata Pucek, e-mail: m.pucek@cdr.gov.pl, tel. 22/ 125 62 12,
Beata Filipiak, e-mail: b.filipiak@cdr.gov.pl, tel. 22/ 125 62 13.
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INFORMACJA O CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
Kierownictwo
Centrum Doradztwa Rolniczego
Irenusz Drozdowski- 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 organizacyjną 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 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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INFORMACJA O CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
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.
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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INFORMACJA O CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
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” promujące 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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30 lat Fundacji Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Już 30 lat Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych
społeczności na terenach wiejskich oraz pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi.
W ciągu 30 lat na rozwój polskiej wsi Fundacja EFRWP przekazała ponad 1,5 mld zł.

800

organizacji

3,2 tys.
nauczycieli

9,5 tys.

16 tys.

dotacji

preferencyjnych

70 tys.
uczniów

pożyczek i kredytów

pozarządowych

LEPSZE WARUNKI ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH

Samorządowy Program Pożyczkowy – linia pożyczkowa dla samorządów gminnych i powiatowych służąca ﬁnansowaniu inwestycji infrastrukturalnych

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA SKIEROWANA DO DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ NAUCZYCIELI

Program „Youngster” – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas VIII szkół podstawowych
„Ferie z ekonomią” – zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości realizowane m.in. w ferie zimowe, skierowane do uczniów klas VII–VIII
„Zupełnie inna lekcja przyrody” – lekcje przyrody dla szkół z całej Polski, odbywające się w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów,
Współpraca polsko-węgierska – projekty historyczne i przyrodnicze dla uczniów szkół z Polski i Węgier

AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKICH

"Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich"– cykl szkoleń dla przedstawicieli KGW
„Gmina na czasie” – program grantowy dla gmin z woj. łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego na realizację szkoleń z zakresu podnoszenia i rozwijania
kompetencji cyfrowych

CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W GRODNIE K. MIĘDZYZDROJÓW

Programy edukacyjne i prospołeczne, adresowane do młodzieży i osób dorosłych z terenu całej Polski oraz woj. zachodniopomorskiego

FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH

Europejskie Forum Rolnicze – najważniejsza konferencja w branży rolno-spożywczej, organizowana co roku w marcu w Jasionce k. Rzeszowa
Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich – projekt badawczy Fundacji EFRWP, realizowany wspólnie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, którego celem
jest cykliczna obserwacja przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi
Raporty, analizy i konferencje naukowe poświęcone najważniejszym problemom polskiego i europejskiego rolnictwa

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ NA STRONIE:

WWW.EFRWP.PL

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Centrala w Radzikowie
Radzików, 05-870 Błonie
Tel. 22 733-45-00, Fax: 22 725-47-14
E-mail: postbox@ihar.edu.pl
Strona: www.ihar.edu.pl

IHAR – PIB prowadzi badania z zakresu genetyki, hodowli i nasiennictwa
rolniczych roślin uprawnych. Badania prowadzone są w Centrali Instytutu
w Radzikowie oraz pięciu oddziałach w Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie,
Młochowie i Poznaniu.
Główne cele działalności to:
• tworzenie i wykorzystanie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych,
• gromadzenie i utrzymywanie w stanie żywym zasobów genowych roślin,
• wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli twórczej roślin rolniczych,
• opracowanie nowych elementów technologii produkcji oraz przechowalnictwa
roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaków.

Szanowni Państwo.

Oferuję Państwa firmom, gospodarstwom, szkołom, samorządom, szpitalom
i ośrodkom opieki zdrowotnej, organizacjom i osobom cywilnym bezpłatną
obsługę brokerską w zakresie ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Dzięki
moim usługom odniosą Państwo same korzyści, gdyż ograniczycie koszty
zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za ubezpieczenia w firmie, a także nie
będziecie opłacać prawników czy firm odzyskujących odszkodowania
w przypadku szkody , a – 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. Jako broker ubezpieczeniowy działający w branży ponad 20
lat mam duże doświadczenie w określaniu ryzyk do ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej każdej działalności gospodarczej, zarządu firm,
majątku prywatnego , utraconych dochodów 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
i 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.
Zachęcam zatem, proszę spróbować skorzystać z moich usług, to nic nie kosztuje
trzeba tylko się ze mną skontaktować. Czekam na Państwa.
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

Młody rolnik
nie boi się inwestować

Prawie 1,5 mld zł z budżetu PROW na lata 2014-2020 przekazała do tej
pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa młodym polskim
rolnikom, którzy zdecydowali się samodzielnie prowadzić gospodarstwo.
Polska w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej ma najwięcej młodych rolników. Około
jedna czwarta z nich nie ukończyła 40. roku życia.
Dla większości młodych ludzi, którzy podejmują
decyzję o pracy w rolnictwie, jest to dzisiaj akt
świadomego wyboru, a nie rodzinny nakaz. Gospodarstwo jest dla nich niczym firma, która ma
dawać zyski i szybko się rozwijać. Młodzi rolnicy
są bardziej elastyczni niż starsze pokolenie w dostosowywaniu się do nowych wymogów działania i zmieniających się warunków rynkowych,
szybciej podejmują decyzje, są otwarci na innowacyjne rozwiązania w gospodarowaniu, częściej
korzystają z technologii informatycznych, mają
też większą wiedzę o programach pomocowych.
Zmiana pokoleniowa na polskiej wsi dokonała się m.in. dzięki unijnym środkom, w tym

przekazywanym z budżetu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W jego obecnie realizowanej edycji na lata 2014-2020 zachętą
dla młodych ludzi, by podejmowali działalność
rolniczą na własny rachunek, jest wsparcie
finansowe w ramach działania „Premie dla
młodych rolników”.
Na co przeznaczyli oni premię, której wysokość
ze 100 tys. została podniesiona w roku ubiegłym do 150 tys.? W przypadku realizacji inwestycji w środki trwałe około 80 proc. z nich
stanowi zakup maszyn. Co trzecia złotówka
wydawana jest na kupno ciągnika rolniczego. Dużym zainteresowaniem inwestujących
w swoje gospodarstwa młodych rolników cieszy się również sprzęt służący uprawie gleby
oraz przeznaczony do zbiorów płodów rolnych.

Premie dla młodych rolników w liczbach

•
•

Dotychczas ARiMR przeprowadziła sześć naborów wniosków o przyznanie premii.
Wystąpiło o nią łącznie blisko 29,5 tys. rolników do 40. roku życia.

•

W latach 2015-2018 liczba ubiegających się o ten rodzaj wsparcia przyrastała średnio
o 700 wnioskujących rocznie.

•
•

W 2018 r. wnioski złożyło nieco ponad 5,4 tys. rolników, rok później było ich blisko 7,1 tys.
W tegorocznym naborze, który zakończył się 17 sierpnia, o premię na start wystąpiło
około 5,1 tys. młodych ludzi.

•

Największym zainteresowaniem premie dla młodych rolników cieszą się na Mazowszu
– ponad 18,5 proc. spośród wszystkich wniosków złożonych w dotychczasowych
naborach, w Wielkopolsce – 13 proc. oraz w Lubelskiem – 12,2 proc.

•

Kwoty wypłacone w poszczególnych regionach kraju są wprost proporcjonalne
do liczby składnych wniosków o przyznanie pomocy i wahają się od 13,8 mln zł
w województwie lubuskim do 280,4 mln zł w województwie mazowieckim.
• Łącznie ARiMR przekazała młodym rolnikom, którzy realizują lub zrealizowali
biznesplan dla swojego gospodarstwa, prawie 1,5 mld zł.

Więcej informacji o „Premiach dla młodych rolników”, zasadach ich przyznawania i dokumentach potrzebnych do ubiegania się o ten rodzaj wsparcia: na stronie www.arimr.gov.pl,
pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych
w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

BIZNES Z NATURY

PORTAL DLA ROLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY CHCĄ POSZERZAĆ SWOJE HORYZONTY
Dostęp do kompleksowej wiedzy
oraz innowacyjnych narzędzi
wspomagających rozwój
agrobiznesu w jednym miejscu,
całkowicie bez opłat.
SPRAWDŹ

PRECYZYJNA
PROGNOZA POGODY

AKTUALNE CENY
PRODUKTÓW ROLNYCH

SYSTEMY IT
WSPIERAJĄCE
PRODUKCJĘ

WYSZUKIWARKA
NIERUCHOMOŚCI
ROLNYCH

KALENDARZ WYDARZEŃ
BRANŻOWYCH

ZRÓWNOWAŻONA
PRODUKCJA – ZIELONE
ZMIANY

ZAPYTAJ
EKSPERTA

AGRO
NA OBCASACH

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości
147 418 918 zł w całości wpłacony www.bnpparibas.pl
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