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Warszawa, 19.07.2019 r.

Szanowni Państwo!
Sposób na Sukces jest jednym z najważniejszych konkursów promujących wyróżniające
się osoby szukające pomysłów na sukces nie tylko materialny, ale także taki, który opiera się
na realizacji swoich pasji. W tym roku odbywa się już XIX jego edycja. To dobry moment, aby
pogratulować wszystkim dotychczasowym laureatom.
Jesteśmy w wyjątkowym momencie rozwoju. Rozwija się polska gospodarka, a polskie
rolnictwo jest na dobrej drodze by stać się wiodącym w Unii Europejskiej producentem żywności najwyższej jakości. Realizując Program rolny Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzamy
zmiany organizacyjne i prawne, które podporządkowane są zmniejszeniu dystansu pomiędzy życiem na wsi i w miastach.
Wdrażamy rozwiązania stwarzające szanse rozwoju rolnikom, przedsiębiorcom rolnym
i firmom z otoczenia rolnictwa. Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy są bodaj najlepsze w Europie i umożliwiają praktycznie sprzedaż wszystkiego, co rolnicy mogą wytworzyć.
Znacznie rozszerzyły i uprościły one wymogi dotyczące rolniczego handlu detalicznego,
sprzedaży bezpośredniej czy też produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej.
Natomiast nowa ustawa o spółdzielniach rolników, jest bardzo ciekawą propozycją –
zwłaszcza dla młodszego pokolenia, które nie pamięta czasów przymusowej kolektywizacji
i nie ma oporów przed nowoczesnym organizowaniem się. We współczesnych realiach globalizacji pojedyńczemu rolnikowi bardzo trudno uzyskać silną pozycję w łańcuchu żywnościowym. Warto się organizować, by zapewnić sobie lepszy dochód i możliwości dalszego
rozwoju. Mamy piękne tradycje w budowie pierwszych spółdzielni rolniczych i warto do nich
powrócić.
Zapewnienie wzrostu dochodów mieszkańców obszarów wiejskich przy jednoczesnym
wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi jest naszym podstawowym celem, który został zawarty w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa do 2030 roku. Strategia ta będzie jednym
z najważniejszych dokumentów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich na najbliższe
10 lat.
Nasi rolnicy i przedsiębiorcy potrafią dobrze wykorzystywać nowe możliwości. To zasługa
ludzi aktywnych, pełnych pomysłów, odważnych i nie bojących się wyzwań. To zasługa ludzi
takich, jak laureaci konkursu „Sposób na Sukces”, którym składam serdeczne gratulacje.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski

XIX EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

3

Szanowni Państwo,
Po raz dziewiętnasty Centrum Doradztwa Rolniczego organizuje konkurs „Sposób na
Sukces”. Kolejny raz uroczysta gala finałowa konkursu odbędzie się w Rezydencji Belweder
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, promocja działań innowacyjnych,
włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz efektywnego wykorzystywania środków
finansowych pozyskiwanych w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich to główne
cele konkursu.
Kolejne edycje pokazują jak działalność lokalnych przedsiębiorców wpływa korzystnie na
wielofunkcyjny rozwój wsi, w tym aktywizację społeczności oraz tworzenie nowych miejsc
pracy.
W tym roku Rada konkursu wyłoniła finalistów w 3 kategoriach: indywidualnej, rodzinnej
oraz inicjatyw społecznych. Siedemnastu przedsiębiorców wiejskich z nowymi pomysłami,
sposobem na życie, to już nowe pokolenie uczestników naszego konkursu.
Serdecznie im wszystkim gratuluję i życzę dalszych sukcesów w prowadzonych przedsięwzięciach.
„Sposób na Sukces” to efekt wspólnych działań Centrum, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz wielu innych partnerów i współorganizatorów.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, instytucjom i organizacjom, bez których
przygotowanie i realizacja tego przedsięwzięcia byłaby dużo trudniejsza. 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.
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 idee przedsiębiorczości wiejskiej.

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego
Ireneusz Drozdowski
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KONKURS „SPOSÓB NA SUKCES”
Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces” – przedsiębiorczość na obszarach wiejskich powstał w 2000 roku
z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Pomysłodawcą idei konkursu była p. Maria
Napiórkowska-Gzula – pracownik CDR w Brwinowie.
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.
Dziewiętnaście lat funkcjonowania konkursu to efekt doskonałej współpracy partnerów 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 2000-2019 wyłoniono 300 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 - 20, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie - 26, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - 18, Lubuski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku - 5, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach - 13, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach - 17, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie - 28, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie - 2, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale - 14, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie - 16, Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu - 14, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - 28, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - 19, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie - 22,
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - 19, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach - 17.
Laureaci pierwszych edycji konkursu korzystali z przedakcesyjnego Programu na rzecz Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich SAPARD. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej laureaci wykorzystali dofinansowanie
z PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020. 40 % laureatów konkursu wykorzystało fundusze unijne. Na przestrzeni
lat 2000-2018 należy zauważyć ogromną różnorodność zgłaszanych do konkursu przedsięwzięć i tak:
35% - to działalność produkcyjna, 31% - działalność usługowa, 34 % - 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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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
Kancelaria Prezydenta RP,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Krajowy Ośrodek Wsparcia 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.

KOWR

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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Inwest-cad
Paweł Kotowicz

ul. Cmentarna 25
42-152 Wilkowiecko
pow. kłobucki
woj. śląskie
tel. 512 010 669
e-mail: inwestcad@poczta.fm

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup urządzeń do produkcji i zagospodarowania
odpadów produkcyjnych oraz montaż elektrowni słonecznej i przejście na całkowite

I MIEJSCE

zasilanie przedsiębiorstwa z

8

OZE

Pan Paweł Kotowicz – właściciel firmy INWEST-CAD jest inżynierem konstruktorem,
posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu wzorów przemysłowych.
Firma od roku 2014 zajmuje się specjalistycznym projektowaniem i wzornictwem
dla przemysłu meblowego oraz świadczy usługi stolarskie. Opracowane projekty
są realizowane na miejscu, w ten sposób powstają prototypy i modele potrzebne
do dalszej obróbki i testowania.
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KATEGORIA INDYWIDUALNA

Kontynuacja dynamicznego rozwoju firmy INWEST-CAD polega na wprowadzeniu
nowoczesnych urządzeń i technologii, zwiększeniu zatrudnienia oraz przeciwdziałaniu
niekorzystnych zmian klimatu. W ramach przedsięwzięcia została zakupiona frezarka
CNC sterowana numerycznie, maszyna do produkcji peletu oraz instalacja fotowoltaiczna. Nowoczesna ekonomiczna frezarka CNC pozwoli na przyspieszenie procesu projektowania, poszerzy zakres świadczonych usług oraz ograniczy ilość odpadów.
Na terenie posesji właściciel zbudował elektrownię słoneczną. Powstała ona ze 126
paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy 270W. Prąd z odnawialnego źródła energii jest
wykorzystywany w przedsiębiorstwie do zasilania wszystkich maszyn i urządzeń wykorzystujących energię elektryczną. W procesie technologicznym, który obejmuje głównie obróbkę drewna powstaje znaczna ilość odpadów. Do zagospodarowania tych
odpadów została zakupiona maszyna do produkcji peletu, peleciarka i rozdrabniacz
(12KW) które są zasilane wyłącznie z własnej elektrowni słonecznej.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały utworzone dwa miejsca pracy. Zatrudniona została jedna osoba z grupy defaworyzowanej.
Zastosowanie we własnym przedsiębiorstwie energii z odnawialnych źródeł daje
wspaniały przykład innym podmiotom gospodarczym jak zastosować innowacyjność
w swojej firmie.
Przedsięwzięcie pod nazwą „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup frezarki CNC
z jednoczesnym przejściem na zasilanie przedsiębiorstwa OZE” zostało zrealizowane
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.
Firma „INWEST-CAD „ współpracuje z Lokalną Grupą Działania „Zielony Wierzchołek
Śląska”.
XIX EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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„Dziki miód”
Krzysztof Piwowar
Chwarszczany 5A
74-407 Chwarszczany
pow. myśliborski
woj. zachodniopomorskie
tel. 514 602 155, 607 626 215
e-mail: dzikimiod@gmail.com
www.dzikimiod.pl

I MIEJSCE

Nagrodzone przedsięwzięcie:
„Miodosytnia Dziki Miód” - produkcja miodu pitnego

10

„Dziki Mód” to mała, rodzinna pasieka pszczela, która zajmuje się pozyskiwaniem
miodu oraz innych produktów pszczelich. Produkowany przez pszczoły miód pochodzi
z Regionu Doliny Rzeki Myśli. Jest to obszar objęty programem „Natura 2000”. Receptury wytworzenia miodu są odtworzeniem tradycji miodosytnictwa oraz winiarstwa
w regionie. Miody produkowane są w połączeniu z lokalnymi owocami lub dodatkiem
ziół. Produkt dojrzewa przez kilka lat w dębowych beczkach.
W przyszłości działalność pasieki zostanie poszerzona o nowe rodzaje miodu pitnego, kosmetyki na bazie produktów pszczelich, nowe odmiany miodu oraz zestawy
upominkowe.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia utworzono dwa miejsca pracy. Okresowo zatrudnione są osoby bezrobotne do prac sezonowych.
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KATEGORIA INDYWIDUALNA

Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków własnych. Miodosytnia „Dziki Miód”
zdobyła dwa złote i dwa brązowe medale w Międzynarodowym Konkursie The Mazer
Cup International 2019 w USA.
Złote medale przyznano za miód pitny „Lot Trzmiela” oraz „Gyser” – miody z dodatkiem soku z jabłek.
Brązowe medale otrzymały: miody z dodatkiem winogron – „Zwiegeld” oraz miód
pitny z jednego gatunku miodu – „Barrel C Acacia”.
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Kresowe Pierniki
Anna Rymkiewicz
Żuków 11 A
22-200 Włodawa
pow. włodawski
woj. lubelskie
tel. 692 598 188
e-mail: kresowe.pierniki@gmail.com

II MIEJSCE

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Kresowe pierniki Anna Rymkiweicz
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Pani Anna Rymkiewicz prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Żuków,
w województwie lubelskim. W roku 2018 rozpoczęła działalność gospodarczą zyskując
dodatkowe źródło dochodu.
Działalność firmy „Kresowe Pierniki” oparta jest na wypieku i ręcznej dekoracji pierników z wykorzystaniem produktów pozyskanych z własnego gospodarstwa. Zdolności manualne i plastyczne właścicielki firmy tworzą niepowtarzalne „piernikowe dzieła
sztuki”. Produkty przygotowane są z największą starannością i przy zachowaniu wysokich standardów żywieniowych.
Wypieki pierników wykonywane są na różne okazje, na indywidualne zamówienia
klientów. Oryginalne zdobienia wykonane ręcznie nawiązują do tradycji i wzornictwa
Polesia.

XIX EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

Firma „Kresowe Pierniki” współpracuje z hospicjum i domem dziecka, wspierając
swoimi wyrobami wszelkie akcje charytatywne.
Nagrodzone przedsięwzięcie jest świetnym przykładem, jak przy niskich nakładach
finansowych można stworzyć dwa nowe miejsca pracy.
Jest to sukces talentu i pomysłu na własną działalność gospodarczą.
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KATEGORIA INDYWIDUALNA

Przedsięwzięcie cieszy się dużą popularnością. Z usług firmy korzysta coraz szersza
grupa klientów. Są to nie tyko odbiorcy zamówionego produktu, ale grupy zorganizowane, które biorą udział w warsztatach i szkoleniach. Urząd Gminy Włodawa wykorzystuje
zakupione u pani Anny pierniki w celu promowania gminy podczas imprez krajowych
i zagranicznych.
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Gospodarstwo Agroturystyczne
„Mimoza”
Grażyna Ławrynowicz
Krawczyki 2
11-200 Bartoszyce
pow. bartoszycki
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 502 662 959
e-mail: mimoza_gra@op.pl
www.mimozagra.pl

II MIEJSCE

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Rozszerzenie dotychczasowej działalności
Gospodarstwa Agroturystycznego „Mimoza”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Mimoza” to ogrodzony teren o powierzchni 4,5 ha,
przylegający bezpośrednio do lasu. Chlubą gospodarstwa jest ogród ekologiczny warzywno-ziołowo-kwiatowy położony w pobliżu stawu.
Dotychczasowa oferta zapewniała gościom tylko usługi gastronomiczne i noclegowe. Zmiana profilu usług w Gospodarstwie „Mimoza” nastąpiła w wyniku doświadczeń
pani Grażyny po przebytej chorobie.
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Nowe przedsięwzięcia będą również prowadzone przy zastosowaniu żywności ekologicznej, zajęć Yogi, muzykoterapii, hartioterapii i zajęć manualnych.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia utworzono jedno miejsce pracy, które zostało
sfinansowane przez Urząd Pracy.
Przepiękną okolicą, którą tworzy koloryt, kształt i zapach roślin, dopełnia w każdym
drobiazgu artystyczna dusza właścicielki.
Pani Grażyna stworzyła magiczne miejsce, do którego zaprasza wszystkich potencjalnych gości.
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KATEGORIA INDYWIDUALNA

Aktualna oferta dla gości, to nie tylko żywność wegetariańska i wegańska, to przede
wszystkim zmiana filozofii życia poprzez aktywny wypoczynek w zgodzie z otaczającą
nas przyrodą.
Pani Grażyna stale poszukuje nowych rozwiązań i dostosowuje je dla nowego, wymagającego klienta. Obecna agroturystyka musi przedstawić bardzo różnorodną ofertę, aby zadowolić każdego klienta.
Innowacyjność przedsięwzięcia polega na powrocie do natury i do zwyczajów naszych pra pra dziadków.
W najbliższych planach właścicielki „Mimozy” jest uruchomienie zagrody Edukacyjnej oraz zorganizowanie Gospodarstwa Opiekuńczego pod nazwą „Zielona Opieka”.
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Restauracja „Bocianie gniazdo”
Justyna Kasińska
Zalesie 5
97-512 Kodrąb
pow. radomszczański
woj. łódzkie
tel. 697 593 835
e-mail: biuro@bocianiegniazdo.eu
www.bocianiegniazdo.eu

III MIEJSCE

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Restauracja „Bocianie gniazdo”
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Młoda para poszukując swojego miejsca na założenie rodziny trafiła do uroczego
zakątka o nazwie Zalesie, 20 km od najbliższego miasta – Bełchatowa. Piękna okolica,
lasy, stawy rybne i rzeka były atutem wyboru tego miejsca na dalsze życie.
Państwo Kasińscy zakupili gospodarstwo rolne o powierzchni 4 ha. Na terenie gospodarstwa powstała w 2018 r. restauracja „Bocianie Gniazdo”.
Głównym daniem w restauracji są ryby z własnego chowu. W menu restauracji,
skomponowanym wg. zasad „najlepsze smaki naszej rodzimej kuchni” proponowane
są również dania kuchni polskiej oraz dania regionalne np. Kugiel. Goście mogą także

XIX EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

Przedsięwzięcie zostało uruchomione z dofinansowaniem zewnętrznym, z programu „Zakładanie nowych działalności gospodarczych”. Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „BUDUJ RAZEM” przygotowała i sfinansowała w/w projekt.
Dofinansowaniem objęto wyposażenie restauracji. Zewnętrzny wkład finansowy
ze źródeł PROW nie przekracza 25% wartości całego projektu.
Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia
– to 2 miejsca dla osób z grupy defaworyzowanej.

XIX EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

KATEGORIA INDYWIDUALNA

skorzystać z zewnętrznego grilla lub spędzać czas przy ognisku. Restauracja bazuje
na naturalnych składnikach i świeżych produktach spożywczych pochodzących z własnego gospodarstwa oraz okolicznych gospodarstw rolnych produkujących ekologicznie lub ekstensywnie. Restauracja czynna jest przez 7 dni w tygodniu i oferuje nie tylko
wyśmienite jedzenie ale także jest doskonałym miejscem dla rodzinnych spotkań przy
obiedzie lub ognisku. Dla dzieci jest zorganizowany plac zabaw. W sezonowe weekendy, dziećmi zajmują się współpracujący z restauracją animatorzy organizujący dla nich
gry i zabawy. W pogodne dni istnieje możliwość leżakowania nad brzegiem stawu rybnego, skorzystania z łódki albo odbycia pieszej wycieczki po pięknej okolicy.
Działalność obiektu jest nie tylko miejscem świadczenia usług gastronomicznych.
Głównym założeniem właścicieli jest promocja spędzania czasu z rodziną w miejscu
ekologicznym, w ciszy i z poszanowaniem przyrody.
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M.Pelczar Chocolatier
Mirosław Pelczar, Anna Pelczar
ul. Rynek 18
38-420 Korczyna
pow. krośnieński
woj. podkarpackie
tel. 605 577 749
e-mail: biuro@mpelczar.pl
www.mpelczar.pl

I MIEJSCE

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Manufaktura czekolady ręcznie wyrabianej
Powstanie firmy zajmującej się produkcją wyrobów czekoladowych to wynik pasji
i zamiłowania właściciela do przetwórstwa ziarna kakaowca.
Do produkcji wyrobów używane są najlepsze składniki sprowadzane z różnych zakątków świata. Wyroby produkowane są ręcznie w niewielkich ilościach, każdy produkt
jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Celem firmy M. Pelczar Chocolatier jest zaspakajanie
najbardziej wyrafinowanych gustów i smaków klientów.
Wyroby komponowane są przez właściciela na bazie jego autorskich receptur.
W odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie oryginalnymi produktami czekoladowymi, powstał nowy kompleks o nazwie „Manufaktura czekolady ręcznie robionej”.
Kompleks ten mieści największą w Polsce pijalnię czekolady, urządzoną w stylu starej
fabryki czekolady oraz pomieszczenia służące promocji pozytywnych cech czekolady.
Powstały obiekt spełnia cele biznesowe właściciela firmy poprzez zaplanowaną produkcję roczną w wysokości 60 ton wyrobów czekoladowych.
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KATEGORIA RODZINNA

W budynku, o ciekawej architekturze, wydzielona jest specjalna strefa dla dzieci;
plac zabaw, kino 3D i interaktywna podłoga. Dla dzieci prowadzone są także warsztaty
praktyczne, na których można skomponować, dla siebie, własny wyrób czekoladowy.
Najważniejsze atrakcje dostępne na terenie kompleksu to między innymi: produkcja czekolady na żywo, jedyne w Polsce 3-metrowe drzewo kakaowca, maszyna do
komponowania swojej czekolady, największa czekoladowa fontanna w Polsce.
Obiekt ten usytuowany w malowniczym rejonie Podkarpacia w Korczynie jest obecnie wielką atrakcją turystyczną regionu i całego kraju.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia przy obsłudze kompleksu otrzymało pracę 10
osób. Są to mieszkańcy Korczyny i okolicznych miejscowości.
Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych.
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„Wańczykówka”
Lucyna Wańczyk
ul. Świętej Anny 9
58-405 Krzeszów
pow. kamiennogórski
woj. dolnośląskie
tel. 75/742 30 76, 509 051 522
e-mail: biuro@wanczykowka.pl
www.wanczykowka.com

II MIEJSCE

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Myśl globalnie działaj lokalnie - Serowarnia Wańczykówka

„Wańczykówka” to 40 hektarowe
gospodarstwo, położone w Górach
Kamiennych, w Sudetach. Właściciele,
państwo Lucyna i Sylwester Wańczykowie prowadzą działalność agroturystyczną, hodują zwierzęta oraz
uprawiają rośliny w systemie ekologicznym, zajmują się także przetwórstwem mleka krowiego i koziego.
Głównym założeniem Państwa
Wańczyków jest przetwarzanie surowców uzyskiwanych z własnego
gospodarstwa, tworzenie regionalnych wyrobów oraz sprzedawanie ich
na lokalnym rynku.
20
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Obecnie dziennie przerabiane jest 540 l mleka. W ofercie przetwórni jest 40 produktów. Są to sery długodojrzewające pleśniowe, kwasowo podpuszczkowe, twarogowe,
jogurty i masło. Gospodarstwo „Wańczykówka “ zatrudnia 8 osób.
W serowarni właściciele prowadzą profesjonalne warsztaty tematyczne, przygotowujące do zawodu serowara.
Całość projektu została sfinansowana ze środków własnych i kredytów bankowych.

XIX EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

KATEGORIA RODZINNA

Chcąc zdywersyfikować swoje dochody, właściciele postanowili oprócz prowadzenia produkcji podstawowej, rozpocząć przetwarzanie mleka krowiego na produkty mleczne. W 2012 roku uruchomili przydomową przetwórnię i dojrzewalnię serów.
Po pięciu latach zdobywania doświadczeń podjęli decyzję rozbudowy przetwórni.
W 2018 roku zakończono jej rozbudowę zwiększając powierzchnię produkcyjną oraz
doposażając w profesjonalny sprzęt. Rozwój pozwolił na wprowadzanie nowych produktów, poprawę higieny i bezpieczeństwa pracy, a przede wszystkim na utworzenie
nowych miejsc pracy dla siebie oraz okolicznych mieszkańców.
Dzięki poczynionym inwestycjom powierzchnia całego zakładu produkcyjnego
to 370m2 (przetwórnia 200m2, sklepik 25m2, 140 m2 infrastruktury do szkoleń na piętrze
budynku).
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Gospodarstwo agroturystyczne
„Złote Stawy”
Kamila i Paweł Barciszewicz
Śladków Mały 98
26-020 Chmielnik
pow. kielecki
woj. świętokrzyskie
tel. 695 129 323
e-mail: gospodarstwo@zlotestawy.pl
www.zlotestawy.pl

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Baza Noclegowa dla wędkarzy z możliwością korzystania

II MIEJSCE

z łowiska specjalnego

Pan Paweł Braciszewicz jest właścicielem gospodarstwa agroturystycznego o powierzchni 25 ha w miejscowości Śladków Mały w województwie świętokrzyskim.
Gospodarstwo położone jest w atrakcyjnej turystycznie okolicy. Przy gospodarstwie
znajduje się duży staw z wyspą. Stawy od pokoleń należą do rodziny Barciszewiczów.
Śladków Mały leży nad rzeką Sanicą. Wokół jest dużo lasów, łąk i stawów oraz czystych
rzek, w których można łowić raki.
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Zgłoszone do konkursu innowacyjne przedsięwzięcie to łowisko specjalne dla wędkarzy połączone bezpośrednio z bazą noclegową, W łowisku specjalnym można łowić
duże ryby (do 30 kg), takie jak amury i tołpygi.
Obecnie w gospodarstwie zatrudnieni są właściciele na zasadzie samozatrudnienia.
W sezonie letnim zatrudniane są dodatkowe osoby na umowę zlecenie.
Wszystkie inwestycje zostały wykonane z własnych środków finansowych. Pan Paweł Barciszewicz jest członkiem LGD „Świętokrzyski Karp”. Jako hodowca ryb należy
do „Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Producentów Ryb Żywionych Metodą Tradycyjną
– Ziarnami Zbóż”.

XIX EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

KATEGORIA RODZINNA

Do roku 2017 gospodarstwo agroturystyczne dysponowało 5 pokojami. Łącznie gospodarstwo mogło przyjąć 17 osób, oferując pełne wyżywienie, zajęcia w siłowni oraz
korzystanie z sauny.
W 2018 roku powstała nowa baza noclegowa dla wędkarzy z możliwością korzystania z łowiska specjalnego. Przedsięwzięcie polegało na wybudowaniu 6 domów całorocznych (4 - 6osobowych) wraz z infrastrukturą wypoczynkową, placem zabaw dla
dzieci, grillem, boiskiem, tarasem i łowiskiem specjalnym z pomostami do łowienia ryb.
W każdym domku do dyspozycji gości jest teraz kuchnia, salon i sypialnie. Podwyższył
się standard wypoczywającym turystom i wędkarzom. Domki wyposażone są w pełny
węzeł sanitarny, TV i Wi-Fi.
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Aurore Strapart Browar
Aurore Strapart
ul. Zamkowa 1, Kurozwęki
28-200 Staszów
pow. staszowski
woj. świętokrzyskie
tel. 15/866 74 09
e-mail: biuro@browarpopiel.pl
www.browarpopiel.pl

III MIEJSCE

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Aurore Strapart Browar
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Zgłoszone do konkursu przedsięwzięcie to pierwszy w województwie świętokrzyskim browar restauracyjny, który założono w Kurozwękach, na terenie kompleksu pałacowego. Właściciele pałacu, rodzina Popielów słynęła z warzenia piwa, a tradycje te
sięgają XIV wieku. Dlatego browar postawił na produkcję tradycyjną, wykorzystując
staropolskie receptury i oferując klientom markowe piwo.
Atrakcją jest sam proces warzenia piwa, który odbywa się w restauracji na oczach
gości. Cała aparatura mikrobrowarnicza znajduje się za przeszklonymi drzwiami, co
daje możliwość obserwacji procesu produkcji.
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KATEGORIA RODZINNA

Firma wykorzystuje do produkcji piwa konopie włókniste uprawiane we własnym
gospodarstwie. Gospodarstwo rolnicze przynależne budynkom pałacowym to 450 ha
ziemi. Teren ten zaspokaja potrzeby żywieniowe dla hodowli koni arabskich i stada bizonów (80 sztuk). Na 250 ha uprawiane są
zboża, kukurydza i konopie przemysłowe.
Dzięki innowacyjnym pomysłom, połączenia wody źródlanej z ekstraktem z konopii powstało unikalne piwo, które staje się
wizytówką regionu i atrakcją kulinarną dla
smakoszy.
W wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia utworzono 7 nowych miejsc pracy.
Osoby zatrudnione w browarze pochodzą
z okolicznych wsi.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 . Konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Kurozwięckie piwo – regionalny produkt
z konopi i chmielu”.
Innowacyjność przedsięwzięcia polega na tzw. innowacyjności produkcyjnej – poprzez
wprowadzenie na rynek lokalnego piwa i innowacyjności procesowej – poprzez zakup
i uruchomienie linii produkcyjnej o wysokim stopniu innowacji.
Fakt, że jest to jedyny browar restauracyjny w województwie świętokrzyskim stanowi zarówno atrakcję turystyczną jak i lokalną. Wpływa to na promocję gminy i powiatu
staszowskiego.
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Przedsiębiorstwo Społeczne
„Górnicza Wioska”
Agnieszka Weyna
ul.Świerkowa 11
89-520 Piła
pow. tucholski
woj. kujawsko - pomorskie
tel. 664 778 810
e-mail: buko@las.pl
www.gorniczawioska.pl

I MIEJSCE

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Wieś tematyczna „Górnicza Wioska” w Borach Tucholskich
Wieś Piła położona jest w gminie Gostycyn. Jest to niewielka miejscowość, którą
zamieszkuje zaledwie 109 osób. Wiele z nich nie ma pracy. Dlatego utworzenie wioski
tematycznej jest szansą dla mieszkańców na znalezienie zatrudnienia i pobudzenie aktywności gospodarczej w gminie.
Wieś tematyczna „Górnicza Wioska” jest oddolną inicjatywą mieszkańców miejscowości Piła i członków Stowarzyszenia BUKO. Działalność opiera się na lokalnych zasobach historycznych, kulturalnych i przyrodniczych. Adresatami inicjatywy są turyści,
mieszkańcy miejscowości Piła i gminy Gostycyn.
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INICJATYWY SPOŁECZNE

Na działce o powierzchni 1ha, udostępnionej przez gminę Gostycyn powstała infrastruktura wioski tematycznej. Ze środków unijnych odtworzono budynek Garncarni
oraz Stary Tartak. Wspólnymi siłami odrestaurowano również budynek Maszynowni Kopalni „Olga”, w której umieszczona została interaktywna makieta w skali modelarskiej,
prezentująca życie i funkcjonowanie społeczności górniczej z lat 1917-1921. W Górniczej Wiosce powstały również: „Pole dla Gzubów” czyli XIX wieczny plac prezentujący
stare tradycyjne gry i zabawy, „Bosy Antek” czyli ścieżka sensoryczna oraz zagroda wiejska prezentująca życie mieszkańców Borów Tucholskich w XIX wieku i na początku XX
wieku. Mieszkańcy Piły prowadzą warsztaty z kowalstwa, garncarstwa, tworzenia ozdób
z wełny, filcu oraz szkolenia z ekonomii społecznej. Na terenie obiektu odbywają się
biesiady borowiacko-śląskie oraz „Wesela
Sztygara”. W trakcie wesela uczestnicy biesiady mają okazję wcielić się w gości weselnych, pobawić przy żywej muzyce, kosztując dania Kuchni Śląskiej.
Przed mieszkańcami kolejne wyzwania:
1. Rekonstrukcja wieży szybowej
i części szybu pionowego kopalni
„Olga”;
2. Stworzenie interaktywnego, podziemnego muzeum górnictwa węgla brunatnego w województwie
Kujawsko - Pomorskim - jedynego
tego typu w skali kraju.
„Górnicza Wioska” w wyniku uruchomienia przedsiębiorstwa społecznego
przeszkoliła, a później zatrudniła na pełny
etat 5 kobiet bezrobotnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.4 wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii
społecznej.
Gmina Gostycyn użyczyła przedsiębiorstwu wsparcia rzeczowego w postaci gruntu o powierzchni 1 ha, a Stowarzyszenie „Buko” nieodpłatnie przekazało budynki oraz
infrastrukturę dla potrzeb świadczenia usług turystycznych. Stowarzyszenie „Buko”
współpracuje z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej tworząc pakiety turystyczne dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych.
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Stowarzyszenie „Dobry Dom”
Marek Piechuta
ul. Plac Dworcowy 1, 37-300 Leżajsk
ul. Łukasiewicza 3a, 37-310 Nowa Sarzyna
pow. leżajski
woj. podkarpackie
tel. 506 804 567
e-mail: biuro@dobrydom.org
www.dobrydom.org

II MIEJSCE

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Utworzenie i prowadzenie lokalu gastronomicznego „Poczekalnia” w Leżajsku
wraz z dodatkową kuchnią w Nowej Sarzynie
Stowarzyszenie „Dobry Dom” powstało w 2000 r. z inicjatywy osób niepełnosprawnych, uczestników ośrodka Caritas w Borowej Wsi. Głównym celem Stowarzyszenia
było stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających wyrównaniu
szans życiowych poprzez rozwijanie życiowej samodzielności, aktywności zawodowej
i społecznej. Obecnie działania Stowarzyszenia „Dobry Dom” skupiają się na wdrażaniu systemu pomocy osobom niepełnosprawnym zwanego Centrum Samodzielnego
Życia. W skład tego systemu wchodzą min: Zakłady Aktywności Zawodowej (obecnie
jest ich 6), mieszkanie treningowe, Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
w Korczowiskach oraz wolontariat.
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W roku 2018 Stowarzyszenie “Dobry Dom” rozpoczęło realizację projektu pt. „Poczekalnia – czas na aktywność”. Projekt rozszerzył działalność Zakładu Aktywności
Zawodowej o gastronomię – utworzenie i prowadzenie lokalu gastronomicznego
w Leżajsku wraz z dodatkową kuchnią w Nowej Sarzynie. W ramach projektu
zatrudnienie w ZAZ-ie znalazło dwadzieścia niepełnosprawnych osób z powiatów:
leżajskiego, przeworskiego, kolbuszowskiego i niżańskiego.
„Kolejowy” i nieco industrialny wystrój powstałego lokalu idealnie koresponduje
z atmosferą zabytkowego dworca. Wnętrze zostało zaprojektowane przez architekta
wnętrz Kaję Szydłowską.
W ofercie „ Poczekalni” znajduje się m.in. wyśmienita włoska kawa, herbaty sezonowe oraz domowej roboty wypieki, pierogi, makarony, sałatki oraz pizza. Dzięki wysokiej
jakości potraw lokum zyskuje nowe grono stałych klientów.
Projekt został sfinansowany przez Europejskie Fundusze Społeczne i Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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Spółdzielnia Socjalna „Przystań”
Barbara Miąsko
Raciechowice 140
32-415 Raciechowice
pow. myślenicki
woj. małopolskie
tel. 885 010 191
e-mail:spoldzielniaprzystan@interia.pl
www: spprzystan.pl

II MIEJSCE

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Pensjonat Spółdzielni Socjalnej „Przystań”
Spółdzielnia Socjalna “Przystań” w Raciechowicach powstała w listopadzie 2011
roku z inicjatywy dwóch podmiotów prawnych gminy Raciechowice oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kwapince.
Gmina Raciechowice jest gminą typowo rolniczą, brak dużych zakładów pracy ogranicza możliwość zatrudnienia na obszarze gminy. Do 2011r w każdej szkole na terenie
gminy prowadzone były stołówki, których utrzymanie prawie w całości pokrywane
było z budżetu gminy. Zaczęto szukać oszczędności. Likwidacja miejsc pracy groziła
bezrobociem i pośrednio powiększeniem ilości klientów Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Innym rozwiązaniem było utworzenie “Spółdzielni Socjalnej”.

Spółdzielnia zatrudniła personel stołówek przy równoczesnym obniżeniu kosztów
ponoszonych przez gminę. Aktualnie Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w trzech szkołach gminy Raciechowice oraz świadczy usługi
sprzątania w czterech obiektach szkolnych i budynku administracyjnym Urzędu Gminy.
Z usług cateringowych korzystają pracownicy miejscowych firm i zakładów pracy.
W 2018 roku Spółdzielnia Socjalna “Przystań” poszerzyła swoją ofertę o 20 miejsc
noclegowych. Było to możliwe dzięki uruchomieniu nowej części pensjonatu, usytuowanej nad budynkami garażowymi Ochotniczej Straży Pożarnej Kwapinka. Składają
się na nią dwie sale noclegowe, mogące pomieścić 20 łóżek, aneks kuchenny i dwie
duże łazienki.
30
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Ta część oferty skierowana jest do klienta grupowego, głównie dzieci i młodzieży.
Obecnie pensjonat dysponuje 44 miejscami noclegowymi. W prowadzonym przez
Spółdzielnię pensjonacie działa świetlica wiejska, w której trzy razy w tygodniu, w sali
konferencyjnej spotykają się dzieci, młodzież i dorośli.
Spółdzielnia czynnie współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kwapince – to
dzięki odwadze i determinacji jej pracowników spółdzielnia zawdzięcza istnienie i rozwój.
Podstawowym celem Spółdzielni jest zatrudnienie osób bezrobotnych, w szczególności kobiet. Obecnie w Spółdzielni pracuje 20 osób w pełnym wymiarze godzin.
Spółdzielnia socjalna nie tylko zapewnia zatrudnienie, ma za zadanie włączać w życie
społeczne wykluczone osoby. Spółdzielnia Socjalna przystąpiła do Międzynarodowego
Programu (polsko-niemieckiego) CLIKIS. Celem programu jest bezpośrednia sprzedaż
mięsa z pominięciem cyklu chłodniczego, co wpływa na redukcję CO2 do atmosfery.
Jest to działanie innowacyjne w skali województwa i kraju.

31

Strzelecka Spółdzielnia Socjalna
Joanna Kałuża
ul. Kardynała Wyszyńskiego 10
47-100 Strzelce Opolskie
pow. strzelecki
woj. opolskie
tel. 774 613 940
e-mail: info@spoldzielniastrzelce.pl
www.spoldzielniastrzelce.pl

III MIEJSCE

Nagrodzone przedsięwzięcie:
,,Dieta pudełkowa”
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Strzelecka Spółdzielnia Socjalna powstała w 2011 roku. Działalność skierowana jest
głównie na usługi gastronomiczne. W ofercie Spółdzielni jest całodzienne wyżywienie
w stołówce, organizacja imprez okolicznościowych i konferencji. Jest możliwość wykupienia miesięcznego abonamentu obiadowego. W centrum Strzelec Opolskich Spółdzielnia prowadzi bar z tradycyjnym polskim jedzeniem, klienci którzy posiadają kartę
dużej rodziny uzyskują znaczne rabaty cenowe.
Gościom polecane są najlepsze potrawy z bogatego menu, dodatkowo można zamówić dania na imprezy okolicznościowe np. pieczone prosię, wiejski bufet ze swojskim jadłem. Spółdzielnia wydaje dziennie od 400 – 700 posiłków.
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Po sześciu latach działalności w 2017, roku uruchomiono nowy rodzaj usług jest
to tzw. „dieta pudełkowa”. W oparciu o wiedzę dietetyka klinicznego oraz diabetologa
powstają zbilansowane jadłospisy dzienne, indywidualne dla każdego klienta. Klienci
mają do wyboru trzy rodzaje diet: 1500, 1700 oraz 2000 kcal. W skład dziennego zestawu wchodzi 5 posiłków: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja.
Menu oparte jest o najwyższej jakości produkty, bez konserwantów i szkodliwych dodatków.
Pudełka z posiłkami są dostarczane pod wskazany przez klienta adres.
Innowacyjność przedsięwzięcia polega na
poszerzeniu świadczonych usług gastronomicznych o catering dietetyczny tzw. „dietę
pudełkową”.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstały 3 nowe miejsca pracy w pełnym wymiarze czasowym.
Priorytetem Spółdzielni jest działanie na
rzecz włączenia społecznego.
Przedsiębiorstwo zatrudnia osoby bezrobotne, a także kobiety powracające na rynek pracy. Aktualnie zatrudnionych jest 30 osób na warunkach umowy o pracę i 11
osób na warunkach umowy zlecenia.
Spółdzielnia otrzymała wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Projekt p.n. „Spółdzielnia socjalna „Twoją Szansą”.
W dniach 21-28 listopada 2018 roku przedstawiciele Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej odwiedzili w Luxemburu międzynarodową wystawę ExpoGast 2018. W trakcie wystawy odbyły się kulinarne mistrzostwa świata, podczas których polska reprezentacja
zdobyła brązowy medal.
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Winnica Bona Terra
Agnieszka Taraszkiewicz
Krzyżówki 17
87-600 Lipno
pow. lipnowski
woj. kujawsko - pomorskie
tel. 513 147 778
e-mail: agnieszka@btwino.pl
www. btwino.pl

Wyróżnione przedsięwzięcie:

Rozbudowa winnicy, poprzez wybudowanie winiarni oraz piwniczki do przerobu
Powiększenie asortymentu winnicy o produkcję win musujących metodą
klasyczno-szampańską

WYRÓŻNIENI

owoców.
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Winnica Bona Terra powstała w 2011 roku na 4 hektarach pięknych morenowych
wzgórz, w samym sercu województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to teren, na którym uprawiano winorośl już w XII wieku. Obecnie, celem właścicielki jest nawiązanie
do zapomnianych tradycji winiarskich. Z wielką starannością uprawiane są szczepy
winorośli Vitis Vinifera i odmiany hybrydowe. W momencie, gdy winnica zyskała dużą
popularność hobby właścicielki zmieniło się w profesjonalną działalność. W 2017 roku
wybudowano winiarnię, miejsce gdzie można przyjmować gości i sprzedawać wina.
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Zakupiono także profesjonalne prasy, młynki i pompy, wprowadzono nowe technologie produkcji.
Następnym etapem rozwoju winnicy było wybudowanie nowej piwniczki, która jest
miejscem przerobu owoców, a także produkcji wina.
Inwestycje te pozwalają na produkcję wina musującego, metodą szampańską.
Obecnie w małej kujawsko-dobrzyńskiej
wsi powstaje prawdziwy szampan. Innowacją w skali kraju jest produkcja wina na tzw.
dzikiej fermentacji bez użycia komercyjnych drożdży winiarskich. Wykorzystywane
są naturalne drożdże owoców. Mikroflora
naturalnych drożdży z terenu winnicy daje
wina o bardzo intensywnym smaku.
Winnica stara się o certyfikat winnicy
ekologicznej. Wszelkie odpadki powstające
w toku produkcji są kompostowane, a następnie zasilają ściółkę w międzyrzędziach.
Do walki ze szkodnikami używane są zioła.
Wokół szczepów winorośli rośnie lawenda,
mięta i tymianek.
W planach właścicielki jest zainstalowanie paneli słonecznych, które ograniczą
koszty i będą kolejnym krokiem dbałości o naturalne środowisko.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia utworzono 3 nowe miejsca pracy. Zatrudniono
osoby długotrwale bezrobotne.
Całość projektu została sfinansowana
ze środków własnych.
Winnica współpracuje z ośrodkami
enologicznymi np. z laboratorium Enolab
w Krakowie.
Każdy winiarz, nawet amator może
przyjechać do Lipna i uczyć się nowych
technologii. W Bona Terra organizowane są
praktyczne szkolenia.
Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, Stowarzyszenie Kobiet Krzyżówki i Urząd Gminy Lipno
stale współpracują z winnicą Bona Terra. W Międzynarodowym Konkursie Win w Jaśle
winnica zdobyła srebrny medal.
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Gospodarstwo Rolne
Adam Będkowski
ul. Myśliwska 1, Pińczyce
42-350 Koziegłowy
pow. myszkowski
woj. śląskie
tel. 504 922 970
e-mail: pibedko@poczta.onet.pl

Wyróżnione przedsięwzięcie:

Produkcja serów twarogowych oraz podpuszczkowych smakowych

WYRÓŻNIENI

z mleka krowiego
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Od roku 2015 państwo Będkowscy prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o profilu bydło mleczne. Aktualna powierzchnia gospodarstwa to 30 ha. Hodują 25 krów
(15 krów mlecznych i 10 jałówek). Krowy są chowane w sposób tradycyjny i zdrowy.
Od maja do października prowadzony jest wypas łąkowy, co przekłada się na wysoką
jakość mleka. Gospodarstwo uczestniczy w projekcie uprawy ekologicznej i posiada
Certyfikat Zgodności Ekologicznej.
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Współpraca z Jurajską Kooperatywą Spożywczą ułatwia dostarczanie produktów
dla mieszkańców Częstochowy. Cała produkcja wykonywana jest ręcznie. Obecnie ze
względu na duże zapotrzebowanie rynku na sery z gospodarstwa państwa Będkowskich w planach właściciele mają budowę pierwszej w województwie śląskim serowni
rodzinnej.
Właściciele współpracują z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. Prof. W. Dąbrowskiego w Warszawie, celem jest udoskonalenie prozdrowotne
mikrobiologii w serach.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia utworzono 2 miejsca pracy. Korzystano tylko ze
środków własnych.
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W roku 2017 w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego właściciele rozpoczęli produkcję serów twarogowych i serów podpuszczkowych smakowych. Dodatkami tworzącymi niepowtarzalny smak serów są min. czarnuszka, pomidory, czosnek i chrzan. Odbiorcami produkowanych serów są klienci detaliczni oraz sklepy ze zdrową żywnością.
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Parafia Katolicka Obrządku
Bizantyjsko-Słowiańskiego
pw. Św. Nikity w Kostomłotach
Ksiądz Zbigniew Nikoniuk
Kostomłoty 15
21-509 Kodeń
pow. bialski
woj. lubelskie
tel. 83/375 52 27
e-mail: parafiaunickakostomloty@wp.pl
www.kostomloty.com

Przebudowa

Wyróżnione przedsięwzięcie:
budynku gospodarczego na budynek socjalny bazy

- Stanica Jedności

WYRÓŻNIENI

campingowej

Parafia Katolicka Obrządku Bizantyjsko-Słowiańskiego w Kostomłotach leży na samej granicy z Białorusią. Położona nad malowniczym Bugiem, swym unikatowym dziedzictwem prezentuje autentyczne pogranicze kultur i religii. Od niepamiętnych czasów mieszkają tu obok siebie potomkowie Polaków, Rusinów, a nawet muzułmańskich
Tatarów. Społeczność kostomłocką stanowią grekokatolicy, zwani popularnie neounitami. Początki parafii sięgają XVI wieku.
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Obecnie, w następstwie historycznych zawirowań parafia kostomłocka stanowi ewenement pod względem tzw. obrządku. Jest jedyną w Polsce i Europie parafią
grekokatolicką obrządku synodalnego, podlegającą zwierzchnictwu samego Papieża.
Kostomłoty od lat są miejscem spotkań i kongresów ekumenicznych. Tę zagubioną
wśród nadbużańskich łąk, niewielką wioskę odwiedzają tysiące młodych ludzi z Polski,
Białorusi i Ukrainy biorąc udział w organizowanych tu licznych eventach, warsztatach
ikonograficznych, muzycznych, a nawet kulinarnych.
Obecnie w Kostomłotach utworzono
profesjonalną bazę campingową. Powstała
ona dzięki dotacji ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
inicjatywy LEADER.
Przedsięwzięcie inwestycyjne polegało
na przebudowie budynku gospodarczego
w celu utworzenia bazy noclegowo–turystycznej nazwanej „Stanicą Jedności”.
Istniejący w stanie surowym budynek gospodarczy został przebudowany, wykończony i wyposażony. Na parterze w budynku znajduje się duża sala konferencyjna,
która służy także jako stołówka, obok jest
standardowo wyposażona kuchnia. Na
piętrze jest pięć dwuosobowych pokoi
noclegowych, . W stanicy zatrzymują się
pielgrzymi i turyści odwiedzający przygraniczne tereny powiatu bialskiego. Powstały
obiekt ma charakter ogólnodostępny i niekomercyjny.
Nowoczesna baza noclegowo-turystyczna cerkwi Unickiej na szlaku Green
Velo jest miejscem spotkań dialogu, modlitwy i szkołą otwartości na drugiego człowieka.
Parafia liczy obecnie 123 osoby. Przedsięwzięcie inwestycyjne przyczyniło się
do poprawy warunków życia społeczności
lokalnej. Przy obsłudze “Stanicy Jedności”
pracę uzyskały cztery osoby. Rodziny rolników z Kostomłotów i najbliższej okolicy zaangażowane są w wyprodukowanie
i dostarczenie produktów rolnych do kuchni Stanicy.
Lokalna społeczność w Kostomłotach
pielęgnuje i przekazuje unikalną w skali
kraju i Europy historię dawnej wiary, pozostałej na ziemiach wschodniej Polski.
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Fundacja „Inicjatywy Powiatu
Poddębickiego”
Katarzyna Łucka-Kożuch
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice
pow. poddębicki
woj. łódzkie
tel. 43/678 78 22
e-mail: fundacja.inicjatywy@wp.pl

WYRÓŻNIENI

Wyróżnione przedsięwzięcie:
Poddębicka Akademia Przedsiębiorczości 2018

40

Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” jest prężnie działającą organizacją
pozarządową, która wspiera i realizuje projekty o charakterze kulturalnym, turystycznym i społecznym. Jako główne cele stawia sobie integrację środowiska lokalnego,
integrację osób po 60 roku życia, a także promocję kultury ludowej oraz jej twórców.
Działania Fundacji dają możliwości rozwoju wszystkim osobom, które uczestniczą
lub uczestniczyły w licznych projektach realizowanych na przestrzeni kilkunastu lat.
Bardzo trudno jest przywrócić osoby wykluczone, pominięte, w starszym wieku,
do codziennego trybu życia. Fundacja daje taką szansę. Integruje środowisko lokalne,
pokazuje nowe możliwości rozpoczęcia pracy, próbuje zainteresować kulturą i wiedzą.
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Nagrodzone w konkursie przedsięwzięcie jest doskonałym przykładem zaangażowania wielu osób w pobudzenie aktywności i budowanie wzajemnych relacji w środowisku społeczności wiejskiej. Grupą docelową tych działań są osoby z różnych środowisk, posiadające różny stopień wiedzy i umiejętności.
Dzięki działaniom Fundacji wiele osób „wyszło z domu”, uwierzyło w swoje możliwości, chce pracować i udzielać się społecznie. Fundacja daje możliwości spełnienia
swoich marzeń, realizowania własnego hobby lub zainteresowań. Wspólne działania
pokazują jaka inna może być rzeczywistość, podnoszą też samoocenę i zmuszają do
myślenia. Poprawa oceny wartości własnych działań powoduje chęć zdobycia, zobaczenia lub uzyskania coraz to więcej informacji ze świata kultury, zdrowia, najnowszych
technik (np. nauki obsługi komputera).
Wsparcie Fundacji we wszelkich działaniach spowodowało że liczna grupa osób
zdobyła pracę, aktywnie udziela się w życiu społecznym swojego środowiska, spełnia
swoje marzenia i może śmiało powiedzieć że „zmieniła swoje życie na lepsze”.
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Rada XIX 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”

Agnieszka Kozłowska

- AgroSerwis - ogólnopolski dwutygodnik rolniczy

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 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.
§ 4. Rada konkursu
Radę konkursu, zwaną dalej „Radą”, powołuje Dyrektor Centrum spośród przedstawicieli
podmiotów, o których mowa, w §3 i patronów medialnych.
2. Przewodniczącego Rady, wybiera Rada spośród swoich członków.
3. Członkowie Rady konkursu powoływani są bezterminowo.
4. 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;
1.
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śmierci członka lub innej siły wyższej uniemożliwiającej danej osobie dalszą pracę
w Radzie konkursu.
5. Zadania Rady:
1) wyłonienie grupy laureatów i wyróżnionych, z zastrzeżeniem ust. 6;
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.
§ 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).
2. W danej edycji konkursu mogą uczestniczyć podmioty zgłoszone, ale nie nagrodzone
w poprzednich edycjach konkursu.
1.

§ 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).
4. Rada konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii.
5. 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
1.
2.
3.
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6.
7.

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.

§ 7. Kryteria oceny przedsięwzięć
Przedmiotem oceny konkursowej są przedsięwzięcia uruchomione w okresie, o którym
mowa w § 5 ust. 1, pkt 2)
1. 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.

1.
2.
3.
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§ 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.
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§ 9. Czas trwania konkursu

1. Konkurs ma charakter stały, a rozstrzygany jest raz w roku.
2. Zgłoszenia konkursowe WODR przesyła do Centrum (na adres jak w § 6, ust. 5, pkt. 2)
w terminie do dnia 31 marca danego roku.

3. Rada konkursu podejmuje decyzję o wyłonieniu laureatów i wyróżnionych w terminie
do dnia 30 czerwca danego roku.

1.

1.

§ 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;
4) 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;
5) 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;
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować brakiem zakwalifikowania do udziału w konkursie;
7) 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
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
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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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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
50

rolników pracujących w sektorze małych
i średnich gospodarstw rolnych. W Fundacji
pracuje obecnie 10 osób. W wyniku wdrożenia zadania udało się zaktywizować 64 osoby, które do tej pory pozostawały bezrobotne. Źródłem finansowania przedsięwzięcia
były dotacje Unii Europejskiej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach programu
„Lato na wsi”. Fundacja współpracuje także
z Lokalną Grupą Działania „Czarnoziem na
Soli”.
Obecnie Fundacja korzysta z dofinansowania PROW 2014 - 2020, Priorytet 6:
wsparcie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego
na obszarach wiejskich działanie 11 - Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób
dorosłych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych
osób wykluczonych społecznie. Realizowany projekt to: Przyzagrodowy chów
gęsi szansą na aktywizację mieszkańców
obszarów wiejskich.
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Kompleks rekreacyjny
„Sielsko na Wygodzie”
Marcin Kałka
Wygoda 16a
28-313 Imielno
pow. jędrzejowski
woj. świętokrzyskie
tel. 502 367 333
e-mail: biuro@sielskonawygodzie.eu
www.sielskonawygodzie.pl
Przedsięwzięcie nagrodzone w XV edycji
konkursu:
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

mikroprzedsiębiorstw”
3. Budowa altany, zakup figur dinozaurów
i urządzeń rekreacyjnych – PROW 20072013 – Działanie „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”
Dzięki budowie i wyposażeniu całości
obiektów zostało utworzonych 11 miejsc
pracy.
Obecnie właściciel złożył wniosek
o dofinansowanie w ramach PROW 20142020 działanie - 19 „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie - 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”.
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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
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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.

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”

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”.

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

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
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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
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oferuje pokaz obserwacji uniwersum z możliwością multimedialnej prezentacji również
z wykorzystaniem technologii 3D. Dzięki zamontowaniu kamery do teleskopu możliwa
jest również prezentacja obserwowanych
obrazów na żywo.
Przedsięwzięcie zrealizowane było w ramach inicjatywy Leader. Źródłem finansowania był PROW 2014-2020 – Poddziałanie
19.2 – „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii i rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”. Dotacją
UE objęto „serce” obserwatorium, tj. kopułę
wraz z teleskopami, oprzyrządowaniem, niezbędnym osprzętem i zapleczem multimedialnym. W wyniku realizacji przedsięwzięcia
wzrosła atrakcyjność turystyczna gminy i regionu Szwajcarii Kaszubskiej.
Gospodarstwo „Lawendowa Osada” klasyfikuje się w Złotej Siódemce Branży Turystycznej w Polsce.
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WSPÓLNA POLITYKA ROLNA PO 2020 r.
W dniu 1 czerwca 2018 r. przedstawiony został przez Komisję Europejską pakiet trzech
projektów rozporządzeń ustanawiających przepisy dotyczące realizacji WPR w latach
2021 - 2027 (projekty COM (2018) 392; COM (2018) 393; COM (2018) 394).
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano projekt stanowiska Rządu RP dotyczącego tych propozycji. Przy jego opracowaniu wzięto pod uwagę dokumenty rządowe
z 2016 i 2017 r. (odpowiednio „Europejska wartość dodana wspólnej polityki rolnej (WPR)
w kontekście unijnego budżetu” oraz „Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku - polskie priorytety” oraz wyniki konsultacji społecznych, a także uwzględniono opinie z dotychczasowej
dyskusji nad przyszłością tej polityki, prowadzonej na forum unijnym.

Cel projektu aktu prawnego
W propozycji Komisji Europejskiej (KE) dotyczącej rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2021–2027 (wniosek w sprawie wieloletnich ram
finansowych) określono ramy budżetowe i główne kierunki Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).
W oparciu o te ramy KE przedstawiła pakiet rozporządzeń ustanawiających przepisy dotyczące realizacji WPR w latach 2021–2027. Propozycje przewidują jako datę rozpoczęcia
stosowania 1stycznia 2021r.
KE podkreśla, że WPR musi zostać zmodernizowana i uproszczona, aby sprostać nowym
wyzwaniom. Musi też zapewnić wkład w realizację dziesięciu priorytetów KE oraz celów
zrównoważonego rozwoju. Wśród priorytetów WPR po 2020r. KE wymieniła bardziej ambitne działania w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, lepsze
ukierunkowanie wsparcia oraz powiązanie WPR z badaniami naukowymi, innowacjami
i doradztwem. Aby zwiększyć skuteczność WPR Komisja zaproponowała także nowy model
wdrażania, w którym nacisk przesunięto z kontrolowania zgodności ze szczegółowymi
wymogami UE na realizację celów oraz inaczej rozłożono zakres obowiązków między UE
i państwami członkowskimi, zwiększając pomocniczość. W propozycjach KE dotyczących
wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 kwota przeznaczona na wspólną politykę rolną wynosi 365 mld EUR w cenach bieżących (324,3 mld EUR w cenach stałych). Przewiduje się zachowanie dwóch filarów WPR: na płatności bezpośrednie i interwencje rynkowe
KE przewidziała 286,2 mld EUR w cenach bieżących (254,2 mld EUR w cenach stałych), zaś na
rozwój obszarów wiejskich 78,8 mld EUR w cenach bieżących (70 mld EUR w cenach stałych).
Uzupełnienie dla tych funduszy rolniczych mają stanowić środki w ramach programu
„Horyzont Europa”, które obejmują także 10 mld EUR na wsparcie badań i innowacji
w dziedzinach: produkcji żywności, rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i biogospodarki.
W ramach EFRG zostanie utworzona rezerwa rolna, aby finansować dodatkowe wsparcie
dla sektora rolnego. Kwoty z rezerwy niewykorzystane wdanym roku będą przenoszone na
kolejny rok.
WSPÓLNA POLITYKA ROLNA
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Proponuje się, by w przypadku państw członkowskich, w których poziom płatności
bezpośrednich wynosi mniej niż 90% unijnej średniej, kontynuować proces wyrównywania
poziomu tych płatności (konwergencja zewnętrzna) rozpoczęty w okresie 2014–2020. Dla
tych państw członkowskich różnica między obecnym poziomem płatności bezpośrednich
a 90% średniej ma zostać zmniejszona o połowę. Wszystkie państwa członkowskie będą
uczestniczyć w finansowaniu tego procesu.
W odniesieniu do działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich planuje się
zmianę podziału ich finansowania między budżetem UE a budżetami państw
członkowskich i podniesienie poziomu krajowego współfinansowania wydatków
w tym obszarze. Regiony słabiej rozwinięte będą nadal korzystać z wyższych stóp
współfinansowania, co ma dotyczyć także niektórych interwencji takich jak LEADER
i płatności rolno-środowiskowe. KE stwierdza, że podział środków EFRROW między państwa
członkowskie jest oparty na obiektywnych kryteriach powiązanych z celami strategicznymi
i uwzględnia obecnie obowiązujący podział.
Państwa członkowskie będą mogły korzystać z możliwości przeniesienia części środków
między filarami WPR.
Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania
Roczny przegląd realizacji celów ma stanowić jeden z kluczowych elementów stałego
monitorowania realizacji WPR na poziomie państwa członkowskiego. Odpowiednie wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu będą przedkładane w ramach rocznego sprawozdania
z wdrażania planu strategicznego WPR. Oceny postępów w realizacji celów będą zawierać
wnioski dotyczące zidentyfikowanych niedociągnięć/problemów lub ewentualnej poprawy
działań lub ich rezultatów i zmaksymalizowania ich skuteczności/wpływu.
Nowa WPR ma być bardziej dostosowana do lokalnych warunków. Państwa członkowskie
będą mogły określić większość warunków kwalifikowalności na poziomie krajowym, aby dostosować je do swych specyficznych uwarunkowań. Zdaniem KE obciążenia administracyjne
związane z kontrolą będą mogły zostać zmniejszone dzięki ograniczeniu wymogu spełniania
przez beneficjentów warunków kwalifikowalności określonych na szczeblu UE.
Aby w dalszym ciągu WPR mogła przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa, produkcji żywności oraz obszarów wiejskich, jej cele zorientowane są na rentowność
i dochody gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony
środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przekrojowym
celem jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Nowa WPR będzie dążyć do realizacji celów szczegółowych takich jak:
a. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności w całej Unii
(w celu wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego);
b. zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;
c. poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
d. przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej,
a także wykorzystanie zrównoważonej energii;
e. wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami
naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
f. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług
ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
g. przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich;
h. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego
na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;
58

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

i.

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.
W oparciu o rodzaje interwencji wyszczególnione w rozporządzeniu, państwa członkowskie będą opracowywać interwencje dostosowane do swoich uwarunkowań i będą je
przedstawiać w planie strategicznym WPR. W przepisach określono zasady dotyczące treści
takiego planu strategicznego WPR. Komisja będzie sprawdzać plany i je zatwierdzać. Plany
strategiczne WPR obejmą większość instrumentów wsparcia finansowanych z EFRG (w tym
programy sektorowe, które do tej pory były ustanawiane na podstawie rozporządzenia
o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych) i EFRROW. W ten sposób każde
państwo członkowskie opracuje dla siebie jednolitą i spójną strategię interwencji. Przy użyciu
wskaźników rezultatu (zdefiniowanych na poziomie UE) państwa członkowskie w planach
strategicznych WPR określą cele, jakie chcą osiągnąć w danym okresie programowania.
Rozporządzenie dotyczące planu strategicznego WPR
W tytule I projektu określono zakres rozporządzenia oraz definicje.
Tytuł II przedstawia cele ogólne i szczegółowe WPR, które należy realizować w ramach
interwencji opracowanych przez państwa członkowskie i przedstawionych w ich planach
strategicznych WPR.
W tytule III wprowadzono szereg wspólnych wymogów dotyczących planów strategicznych WPR oraz elementy mające zastosowanie do kilku rodzajów interwencji. Wspólne
wymogi dotyczą przestrzegania zasad ogólnych i praw podstawowych, takich jak unikanie
zakłócania konkurencji, poszanowanie rynku wewnętrznego i niedyskryminacja oraz
przestrzeganie przepisów WTO dotyczących wsparcia wewnętrznego. Określono również
obowiązek i zasady dotyczące sposobu definiowania w planach strategicznych WPR pojęć
takich jak: działalność rolnicza, użytki rolne, kwalifikujący się hektar, osoba faktycznie prowadząca działalność rolniczą, młody rolnik. W sekcji tej opisano zobowiązania w zakresie
„warunkowości” (konieczność przestrzegania przez beneficjentów płatności norm dobrej
kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska [normy GAEC] i wymogów podstawowych
w zakresie zarządzania [wymogi SMR]) oraz obowiązek funkcjonowania usług doradczych
dla gospodarstw rolnych. W tytule III przedstawiono także rodzaje interwencji, które państwa
członkowskie mogą wykorzystywać, aby wdrożyć swoje plany strategiczne WPR. Są to szerokie kategorie interwencji, jak: wsparcie w formie płatności bezpośrednich, tzw. wsparcie
sektorowe, wsparcie związane z rozwojem obszarów wiejskich.
Tytuł IV zawiera przepisy finansowe. Zawarto w nim w szczególności alokacje środków
finansowych w podziale na państwa członkowskie i fundusze oraz określono stopień elastyczności dozwolony przy przesunięciach środków między funduszami. Określono udział
wkładu EFRROW w odniesieniu do wydatków publicznych w zależności od typu regionu
i rodzaju interwencji oraz przewidziano minimalne lub maksymalne alokacje środków
finansowych na cele szczegółowe/typy interwencji (ring-fencing).
Tytuł V zawiera przepisy dotyczące planów strategicznych WPR. Określono w nim, jakie
elementy państwa członkowskie muszą uwzględnić podczas opracowywania planu strategicznego oraz jaka jest jego minimalna zawartość, z uwzględnieniem celów końcowych
i planowania finansowego. W tytule tym określono zasady dotyczące zatwierdzania przez
Komisję planów strategicznych WPR oraz wprowadzania do nich zmian.
Tytuł VI zawiera niezbędne elementy dotyczące koordynacji i zarządzania. Określono
w nim zakres odpowiedzialności organów państw członkowskich w odniesieniu do konkretnych zadań związanych z planami strategicznymi WPR. Aby zaangażować wszystkie
zainteresowane strony w tytule tym opisano zasady ustanawiania komitetu monitorującego.
Ustanowiono w nim również sieci kontaktów, które mają umożliwić pomyślną realizację
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planów strategicznych WPR. Sieci te będą ustanowione zarówno na szczeblu krajowym, jak
i na szczeblu UE. Wreszcie w tytule tym ustanowiono europejskie partnerstwo innowacyjne,
aby stymulować wymianę wiedzy i innowacyjność.
W tytule VII wprowadza się ramy realizacji, monitorowania i ewaluacji określające co ma
się znajdować w sprawozdaniach państw członkowskich z postępów w realizacji ich planów
strategicznych WPR, kiedy należy je składać oraz zasady monitorowana i oceny tych postępów. Tytuł ten zawiera w szczególności przepisy dotyczące premii za skuteczną realizację
celów środowiskowych i klimatycznych.
Wreszcie, tytuły VIII i IX zawierają odpowiednio przepisy dotyczące konkurencji, wyjaśniające w jaki sposób należy stosować poszczególne przepisy regulujące pomoc państwa,
oraz przepisy końcowe określające, które z rozporządzeń zostają uchylone i kiedy przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie.
Opis wybranych propozycji w zakresie instrumentów wsparcia.
Nowy system płatności bezpośrednich obejmuje elementy obowiązkowe i dobrowolne dla państw członkowskich. Do elementów obowiązkowych należeć będą:
•
podstawowe wsparcie dochodów zastępujące system płatności podstawowej oraz
system jednolitej płatności obszarowej, które co do zasady ma być przyznawane bez
konieczności stosowania uprawnień do płatności;
•
redystrybucyjne wsparcie dochodów, które ma zapewnić przesunięcie wsparcia
z gospodarstw większych do gospodarstw mniejszych lub średnich, analogiczne do
obecnie stosowanej płatności „dodatkowej” oraz
•
systemy na rzecz klimatu i środowiska (ekoprogramy) dla rolników podejmujących
się dobrowolnie stosowania dodatkowych praktyk prośrodowiskowych, których
zakres musi wykraczać poza wymogi obowiązkowe.
Do elementów dobrowolnych dla państwa członkowskiego KE zaliczyła:
•
wsparcie dla młodych rolników rozpoczynających działalność,
•
wsparcie związane z produkcją do określonych, istotnych dla danego państwa członkowskiego sektorów.
Nowy system warunkowości zastąpi obecnie obowiązującą zasadę wzajemnej
zgodności oraz zazielenienie. Warunkowość oznacza konieczność przestrzegania przez
beneficjentów płatności norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (normy
GAEC) i wymogów podstawowych w zakresie zarządzania (wymogi SMR). Jednocześnie
wprowadzono dodatkowe wymogi, dotyczące m.in.:(I) wykorzystania narzędzia w zakresie
zrównoważonego gospodarowania składnikami odżywczymi, (II) ochrony terenów podmokłych i torfowisk, (III)zmianowania, (IV) chorób zwierząt. W odniesieniu do warunkowości
państwo członkowskie ma ustanowić system kontroli i kar. Poziom kontroli ma wynosić
co najmniej 1% beneficjentów, przy czym nie przewiduje się wyłączenia z kontroli rolników
uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw. Kary mają mieć formę zmniejszenia
lub wyłączenia z płatności, a przy ich obliczaniu będzie uwzględniało się dotkliwość, zasięg,
trwałość, powtarzalność lub celowość stwierdzonej niezgodności. Sankcja w przypadku
zaniedbania co do zasady ma wynosić 3%.
Projekt rozporządzenia przewiduje pewną elastyczność w dostosowaniu warunków
kwalifikowalności i definicji (w szczególności definicji dotyczących: działalności rolniczej,
użytków rolnych, kwalifikującego się hektara, osoby faktycznie prowadzącej działalność
rolniczą, młodego rolnika) do specyficznych potrzeb poszczególnych państw.
Płatności miałyby przysługiwać tylko osobom faktycznie prowadzącym działalność
rolniczą, zdefiniowanym przez państwo członkowskie w oparciu m.in. o takie przesłanki jak:
dochód, wkład pracy w gospodarstwie, cel działalności firmy oraz / lub dane z rejestrów.
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Propozycja KE przewiduje mechanizm progresywnej redukcji dla kwot płatności bezpośrednich powyżej 60 tys. euro na gospodarstwo. Kwoty powyżej 100 tys. euro (capping)
nie będą wypłacane. Podstawa redukcji obliczana ma być z uwzględnieniem wszystkich
rodzajów płatności i po uwzględnieniu kosztów zatrudnienia ponoszonych przez rolnika.
Środki „uzyskane” w wyniku mechanizmu redukcji państwo członkowskie przeznacza
na: płatności bezpośrednienie związane z produkcją (przy czym w pierwszej kolejności
na wsparcie redystrybucyjne) lub na instrumenty II filaru.
KE zaproponowała możliwość przesunięcia do 15% środków pomiędzy filarem I a filarem II (środki EFRROW z lat finansowych 2022-2027 mogą zostać przesunięte na płatności
bezpośrednie na lata 2021-2026 albo środki na płatności bezpośrednie z lat 2021-2026 mogą
zostać przesunięte na EFRROW na lata finansowe 2022-2027). W przypadku transferu z płatności bezpośrednich na drugi filar możliwe będzie zwiększenie przesunięcia maksymalnie
o: (I) 15 punktów procentowych, o ile dodatkowe środki wykorzystane będą na działania
ukierunkowane na cele związane z klimatem i środowiskiem, (II) 2 punkty procentowe, pod
warunkiem, że środki zostaną przeznaczone na realizację działań dotyczących wsparcia
młodych rolników.
Projekt wprowadza rozwiązania w zakresie wzmocnienia roli WPR w realizacji celów
środowiskowych i klimatycznych, poprzez następujące ograniczenia struktury finansowej:
(I) wprowadzenie minimalnego limitu wydatków na działania związane z klimatem w wysokości 40% alokacji na budżet WPR, (II) wymóg ogólnego zwiększenia wkładu WPR w realizację
celu klimatyczny w porównaniu do okresu 2014-2020, (III) obowiązkowej, co najmniej 30%
alokacji na działania pro-środowiskowe w ramach II filara (w limit ten nie wlicza się wydatków
poniesionych na działanie ONW).
W odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich, w przepisach dotyczących warunków
i zasad obowiązujących przy wdrażaniu poszczególnych typów operacji, KE określiła jedynie
podstawowe elementy, wskazując, że państwo członkowskie w planie strategicznym
WPR zaplanuje szczegółowe rozwiązania w tym zakresie, biorąc pod uwagę specyfikę
danego obszaru/kraju oraz obowiązujące przepisy prawa UE i krajowe.
Szerokie typy operacji ukierunkowane na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich obejmują operacje związane ze zobowiązaniami środowiskowymi, klimatycznymi, wspieraniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi i wynikającymi z wdrożenia wymogów
obowiązkowych dyrektyw środowiskowych, modernizacją gospodarstw rolnych,
wsparciem osób po raz pierwszy podejmujących działalność rolniczą, różnicowaniem
dochodów w gospodarstwach rolnych, różnymi formami współpracy podmiotów
działających w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich, w tym kontynuowanie współpracy
na rzecz wdrożenia innowacji, podejścia Leader oraz wsparcia dla nowo utworzonych grup
producentów rolnych. Działaniami uzupełniającymi, które będą realizowane z EFRROW
są operacje związane z zapewnieniem usług doradczych i transferu wiedzy do rolnictwa.
Proponowany obszar wsparcia, w przypadku typów operacji ukierunkowanych na rozwój
obszarów wiejskich, nie obejmuje jednak wszystkich instrumentów wsparcia, jakie są wdrażane w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020). Przykładowo, brak jest interwencji
z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego, czy też wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich.
KE zaproponowała w projekcie możliwość finansowania pomocy technicznej w wysokości 4% budżetu EFRROW na rzecz działań niezbędnych do skutecznego zarządzania
wsparciem związanym z planem strategicznym WPR i realizacji tego wsparcia.
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Stanowisko RP
Ocena ogólna–główne postulaty
Rząd RP opowiada się przeciwko zmniejszeniu poziomu unijnego finansowania WPR.
Wspólna polityka rolna wymaga odpowiednich nakładów, ponieważ jest jednym z fundamentów jednolitego rynku UE, ma swoje umocowanie traktatowe, spełnia kluczową rolę
w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Europy i promowania rozwoju obszarów
wiejskich, a także w realizacji ambitnych unijnych celów środowiskowo-klimatycznych.
Zdaniem Rządu RP, proponowana redukcja budżetu WPR jest dalece nieuzasadniona biorąc
także pod uwagę liberalną agendę handlową UE, według której umowy o wolnym handlu
są zawierane z partnerami, którzy są dużymi producentami i eksporterami rolnymi o często niższych niż w UE standardach produkcji (środowiskowych, dotyczących dobrostanu
zwierząt) i tym samym niższych kosztach produkcji. Zmniejszenie budżetu WPR połączone
z rozszerzeniem jej zadań byłoby zagrożeniem dla europejskiego modelu rolnictwa opartego na gospodarstwach rodzinnych i zrównoważonych metodach produkcji.
Priorytetem Rządu RP jest zapewnienie równych warunków konkurowania polskim rolnikom na jednolitym rynku UE. Rząd RP zwraca uwagę, że funkcjonujące w ramach rolnego
rynku wewnętrznego UE podmioty muszą spełniać te same i coraz wyższe unijne standardy
produkcji, dlatego należy dążyć do pełnego wyrównania poziomu płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi. Zaproponowane przez Komisję niewielkie tempo
wyrównywania poziomu płatności bezpośrednich utrzymałoby duże, nieuzasadnione
i niespójne z nowymi celami WPR, dysproporcje wsparcia producentów rolnych działających
na jednolitym rynku.
Brak pełnej konwergencji płatności bezpośrednich wymagałby odpowiedniego zróżnicowania poziomu nowych zobowiązań dla rolników pomiędzy państwami członkowskimi
w zależności od wysokości wsparcia w danym państwie w relacji do średniej UE.
Rząd RP krytycznie ocenia propozycję skoncentrowania redukcji budżetu WPR na II
filarze i zwiększenia poziomu współfinansowania krajowego, ponieważ ograniczy to możliwości realizacji celów związanych z rozwojem obszarów wiejskich, szczególnie w mniej
zamożnych państwach członkowskich UE. Podział środków w II filarze nadal powinien być
proporcjonalny do skali potrzeb rozwojowych w zakresie wsi i rolnictwa w poszczególnych
państwach członkowskich, odzwierciedlając pro-spójnościowy charakter WPR. Państwa
ze stawkami płatności bezpośrednich poniżej średniej UE powinny być wyłączone
z redukcji budżetu II filaru lub redukcje te powinny być odpowiednio niższe.
Rząd RP popiera co do zasady ideę realizacji celów środowiskowych poprzez WPR jako
odpowiedź na fakt, że rolnictwo należy do sektorów o znaczącym potencjale oddziaływania
m.in. na różnorodność biologiczną, a jednocześnie –jest od różnorodności biologicznej
uzależnione.
Jednocześnie zwraca uwagę, że silniejsze ukierunkowanie budżetu tej polityki
na cele środowiskowo-klimatyczne wymagałoby zachowania co najmniej dotychczasowego
poziomu tego budżetu, jak i poziomu finansowania pozostałych składowych WPR tak, aby
zachować odpowiednią równowagę pomiędzy poszczególnymi działaniami zaplanowanymi
do realizacji. Bardziej ambitnym celom w zakresie środowiska i klimatu powinny towarzyszyć odpowiednie środki finansowe, dzięki którym rolnicy byliby dodatkowo wynagradzani
za podejmowanie wysiłków pro-środowiskowych.
W zakresie płatności bezpośrednich.
Rząd RP z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane przez KE rozwiązanie, które jako
zasadę ustanawia system płatności bezpośrednich niebazujący na uprawnieniach. Oznacza
to możliwość dalszego stosowania przez Polskę uproszczonego systemu płatności obsza62
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rowych (SAPS). Rząd RP popiera także utrzymanie płatności redystrybucyjnej służącej
lepszemu ukierunkowaniu wsparcia na małe i średnie gospodarstwa. Rząd RP podziela dążenie KE do zapewnienia odpowiedniej struktury wiekowej rolników poprzez wsparcie dla
osób młodych, rozpoczynających działalność rolniczą.
Rząd RP z zainteresowaniem przyjmuje propozycję uwzględnienia w I filarze WPR systemów na rzecz klimatu i środowiska (tzw. ekoprogramów). Stoi jednak na stanowisku,
że powinien to być instrument do dobrowolnego stosowania przez państwo członkowskie.
W ocenie Rządu RP, proponowanie złożonych i ambitnych rozwiązań w zakresie
warunkowości, bez zapewnienia odpowiednich środków, może spowodować ograniczenie
skuteczności polityki rolnej. Zmniejsza również „przestrzeń” do projektowania ukierunkowanych działań w ramach ekoprogramów i działań rolno-środowiskowych w II filarze WPR.
Dlatego też należy dążyć do przeformułowania (złagodzenia) lub rezygnacji z pewnych
obowiązków zaproponowanych w ramach warunkowości lub ewentualnie ustanowienia
ich jako dobrowolnych dla państwa członkowskiego, tak aby promowanie praktyk środowiskowych można było oprzeć o mechanizm zachęt finansowych.
W kontekście zwiększonych wymogów środowiskowych, Rząd RP postuluje zapewnienie
elastycznych rozwiązań dla państw członkowskich, umożliwiających wyłączenie z warunkowości pewnych grup gospodarstw, które już dziś z uwagi na swoją strukturę, typ produkcji
(m.in. mozaikowatość, tradycyjne metody agrotechniki), realizują zakładany cel elementu
warunkowości, lub gdy znaczenie tego elementu jest mało istotne w warunkach rolno-środowiskowych danej lokalizacji. Podobne rozwiązanie w obecnym okresie stosowane jest
w przypadku gospodarstw uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw.
W zakresie interwencji sektorowych w ramach planu strategicznego WPR
Rząd RP opowiada się za nieograniczaniem listy tzw. pozostałych sektorów objętych
możliwością sektorowych rodzajów interwencji w planie strategicznym. Listę tzw.
pozostałych sektorów, w odniesieniu do których państwo członkowskie może decydować
o ewentualnym wsparciu, nie należy ograniczać do wybranych, wymienionych w art. 1 ust.
2 rozporządzenia UE nr 1308/2013. Zdaniem Rządu RP należy pozostawić państwom członkowskim swobodę w podejmowaniu decyzji, które tzw. pozostałe sektory rolne chce objąć
interwencją. Ponadto, istnieje konieczność poszerzenia listy podmiotów, które mogą być
beneficjentami wsparcia sektorowego w ramach planów strategicznych o grupy producentów, spółdzielnie i zrzeszenia producentów rolnych.
W zakresie działań EFRROW
Rząd RP negatywnie ocenia propozycję zasadniczego ograniczenia budżetu na realizację polityki rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR. Komplementarny do płatności
bezpośrednich system wsparcia rozwoju obszarów wiejskich powinien zapewniać możliwość
kompleksowej realizacji projektów poprawiających sytuację gospodarczą, środowiskową
i społeczną obszarów wiejskich.
Ponadto, Rząd RP wskazuje na potrzebę zapewnienia niezbędnej koordynacji i komplementarności działań pomiędzy politykami finansowanymi w ramach zarządzania dzielonego
(EFRROW, EFRR, EFS+, FS, EFMR) a także innymi instrumentami (w tym także tymi zarządzanymi centralnie). Rząd RP z niepokojem zauważa, że projekt rozporządzenia w sprawie planu
strategicznego ogranicza możliwości realizacji wsparcia na rzecz przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich oraz wspierania rozwoju terytorialnego w zakresie infrastruktury.
Biorąc pod uwagę specyfikę obszarów wiejskich, w szczególności deficyty związane z dostępem do usług publicznych, infrastruktury, jak również potrzebę rozwoju pozarolniczych
źródeł dochodu, wsparcie tego typu operacji w kolejnej perspektywie finansowej jest wciąż
potrzebne.
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Rząd RP opowiada się za utrzymaniem możliwości wspierania sektora przetwórstwa,
w szczególności w zakresie małego przetwórstwa, a także za możliwością realizacji
wsparcia na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw na wsi. Należy uwzględnić możliwość
refundacji kosztów wynikających z uczestnictwa rolników w systemach jakości. Wsparcie
dotyczące uczestnictwa w systemach jakości produkcji powinno być kontynuowane.
Rząd RP wskazuje również, że wątpliwości budzi ograniczenie maksymalnego
poziomu wsparcia w przypadku działań na rzecz wymiany wiedzy i innowacji do wysokości 75%kosztów kwalifikowalnych. Ograniczenie takie nie jest dobrym rozwiązaniem
bowiem skutkuje nakładaniem dodatkowych kosztów na rolników.
Odnosząc się do propozycji dotyczących instrumentów finansowych, Rząd RP pozytywnie
ocenia propozycje KE, które umożliwią wsparcie operacji m.in. w większych gospodarstwach
rolnych.
W związku z wyłączeniem EFRROW z przepisów rozporządzenia ramowego, zdaniem Rządu RP, należy zapewnić kontynuację wsparcia wdrażania wielofunduszowych strategii rozwoju lokalnego poprzez LEADER/RLKS w oparciu także o fundusze objęte rozporządzeniem
ramowym (ESF+, EFRR, EFMR). Rząd Polski docenia rozszerzenie roli funduszu wiodącego
(lead fund) w odniesieniu do RLKS. Może być to jednak niewystarczające do rzeczywistego
ujednolicenia, a tym samym uproszczenia zasad wdrażania RLKS. Dlatego postulujemy
rozszerzenie przepisów o możliwość wskazania przez P.Cz. jednolitych zasad, które będą
obowiązywały przy realizacji RLKS, niezależnie od liczby i rodzaju funduszy zaangażowanych
w realizację strategii.
Doradztwo i badania
Rząd RP popiera działania na rzecz wzmocnienia powiązań pomiędzy nauką a praktyką
rolniczą, w szczególności roli doradztwa rolniczego w systemie wiedzy i innowacji (AKIS).
Rząd RP ostrożnie podchodzi do znaczącego rozszerzenia minimalnego zakresu zadań doradztwa rolniczego, ponieważ może to ograniczyć możliwości rozwoju usług doradczych
w zakresie innych ważnych tematów związanych z m.in. poprawą konkurencyjności, dywersyfikacją działalności etc. Proponuje więc, ograniczenie katalogu usług obowiązkowych.
Rząd RP podziela opinię o potrzebie silniejszego uwzględnienia potencjału związanego
z upowszechnianiem wiedzy, innowacji i nowych technologii w budowaniu konkurencyjnego i zrównoważonego sektora rolno-żywnościowego UE, wykorzystując m.in. możliwości
programu „Horyzont Europa”. Niezbędne jest jednak, aby w programie tym w jednakowym stopniu wziąć pod uwagę możliwości i potrzeby badawcze wszystkich państw UE, tak
aby rolnicy i inne podmioty tego sektora gospodarki, w całej UE mieli jednakowy dostęp
do efektów badań finansowanych ze środków UE i aby były one dostosowane do ich specyficznych potrzeb. Rząd RP postuluje więc, aby budżet przyszłych programów ramowych UE był
w przyszłości zarządzany w sposób zapewniający równowagę geograficzną w wykorzystaniu
środków UE.

Uzasadnienie stanowiska RP
Zaproponowane (w stosunku do obecnej perspektywy finansowej UE) redukcje wydatków na WPR są znaczące i skoncentrowane na środkach II filara WPR (spadek ok. 15%
w cenach bieżących), przy nieznacznym wzroście alokacji I filara (o ok. 2% w cenach
bieżących). Drugi filar WPR zapewnia jednak wyższy udział mniej zamożnych państw UE
w podziale budżetu tej polityki. Pozwala także realizować w ramach WPR szeroką gamę celów rozwojowych w zakresie wsi i rolnictwa. Z tego względu rząd RP opowiada się przeciwko
zmniejszeniu poziomu unijnego finansowania WPR, krytycznie ocenia propozycję skoncentrowania redukcji budżetu WPR na II filarze,a także zwiększenia poziomu współfinansowania
krajowego.
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Stanowisko opiera się na założeniu wyrażonym we wcześniejszych stanowiskach
Rządu RP3, że zwiększenie ambicji środowiskowo-klimatycznych WPR powinno iść
w parze z zapewnieniem odpowiedniego (zwiększonego) budżetu na ten cel. W przeciwnym
wypadku, nakładanie na rolników zbyt ambitnych i skomplikowanych wymogów będzie
miało negatywny wpływ na osiągnięcie zakładanych celów i rezultatów WPR. Propozycje KE
są sprzeczne z tym stanowiskiem –pomimo istotnego ograniczenia budżetu na WPR zaproponowała ona silniejsze ukierunkowanie na cele środowiskowe.
Zapewnienie równych warunków konkurowania na jednolitym rynku UE jest powszechnie traktowane jako jeden z kluczowych elementów (europejskiej) wartości dodanej
WPR. Rząd RP zwraca uwagę, że funkcjonujące w ramach rolnego rynku wewnętrznego
UE podmioty spełniają jednolite i coraz wyższe unijne standardy produkcji oraz że są poddawane konkurencji zewnętrznej wynikającej z unijnej polityki handlowej, dlatego uzasadnione jest oczekiwanie pełnego wyrównania poziomu płatności bezpośrednich między
państwami członkowskimi. W stanowisku podkreślasię, że utrzymanie dużego zróżnicowania
poziomu wsparcia bezpośredniego (którego udział w całkowitym wsparciu w ramach WPR
wzrasta) wymagałoby odpowiedniego zróżnicowania poziom nowych zobowiązań dla
rolników pomiędzy państwami członkowskimi.
Proponowany przez KE maksymalny poziom przesunięcia środków między I a II filarem
(15%), w powiązaniu ze znaczną redukcją krajowej koperty na II filar, pozbawiłby państwa
członkowskie ze stawkami znacznie poniżej średniej UE,możliwości istotnego zwiększenia
poziomu tego wsparcia celem zbliżenia do tej średniej. W stanowisku zwraca się także uwagę, że zaproponowane przez KE rozwiązania w zakresie przesunięcia środków finansowych
z II na I filar WPR będą możliwe do wdrożenia dopiero ze skutkiem od roku 2021, co powoduje swoistą lukę w poziomie finansowania I filaru w roku 2020 w porównaniu do roku
2019. Postuluje się rozwiązania przejściowe umożliwiające dokonanie transferu środków z II
do I filaru celem zniwelowania tej luki w 2020 r.
Rząd RP popiera dążenie KE do uproszczenia wspólnej polityki rolnej po roku 2020,
jednak ocenia, że zaproponowane rozwiązania nie dają możliwości osiągnięcia realnego
postępu w tym zakresie. KE proponuje m.in., by w ramach uproszczeń przekazać państwom
członkowskim kompetencje do definiowania i realizacji polityki wspierania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Z drugiej zaś strony,propozycje legislacyjne wskazują konkretne
nowe elementy (głównie o charakterze instytucjonalno-systemowym) niezbędne do realizacji tego typu wsparcia.
Przesunięcie odpowiedzialności i obciążeń administracyjnych na państwa członkowskie
z poziomu unijnego zwiększy obciążenia administracyjne dla państw członkowskich.
W szczególności będzie to wymagać zaangażowania nowych zasobów, w tym kadrowych,
wydłuży proces uzgodnień planu strategicznego WPR z KEi obarczone jest ryzykiem błędów i dalszego skomplikowania tej polityki, szczególnie w scenariuszu ograniczenia czasu,
w którym konieczne będzie opracowanie i przedstawienie projektu planu strategicznego.
Należy zwrócić uwagę, że jednym z elementów niezbędnych do wdrożenia i realizacji
planów strategicznych WPR jest zapewnienie odpowiedniego, wiarygodnego i wydajnego
systemu monitoringowo-sprawozdawczego. Biorąc pod uwagę czasochłonność opracowania odpowiednich rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i technicznych, niezbędne
szczegóły dotyczące wymogów monitoringowo-sprawozdawczych powinny być znane jak
najwcześniej.
W związku z nowym modelem wdrożeniowym w projekcie rozporządzenia horyzontalnego rozszerzono katalog przypadków umożliwiających KE zawieszanie płatności: (I)
w przypadku nieprzedłożenia rocznej deklaracji wydatków; (II) w przypadku niesatysfakcjonującego postępu w realizacji celów planu strategicznego WPR; (III) w przypadku niewłaściwego funkcjonowania struktur zarządzania.
WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

65

Już dziś państwa członkowskie zarządzając swoimi programami dokładają starań, aby
sprawnie kontraktować i wydawać środki finansowe. W przypadku występowania utrudnień
są one na bieżąco identyfikowane i podejmowane są odpowiednie działania zmierzające do
ich wyeliminowania. Dlatego w stanowisku Rząd RP wskazuje, że określanie rocznych celów
pośrednich nie wpłynie na lepsze ukierunkowanie WPR na efekty, natomiast spowoduje
znaczne utrudnienia administracyjne dla państwa członkowskiego, a także zwiększone
ryzyko finansowe dla państwa członkowskiego i rolników.
Należy zwrócić uwagę, że po raz pierwszy płatności bezpośrednie realizowane w ramach I filaru WPR zostaną włączone do dokumentu programowego obejmującego perspektywę kilku lat (plan strategiczny). Tym samym, choć wsparcie to nadal będzie przyznawane
w systemie rocznym (brak zobowiązań wieloletnich), to zostanie ono objęte planowaniem
wieloletnim wraz ze wszystkimi konsekwencjami takiego podejścia, tj. w szczególności
koniecznością stosowania wskaźników, przeprowadzania oceny itp.
W opinii Rządu RP, państwa członkowskie powinny mieć również możliwość wykluczenia
ze wsparcia bezpośredniego dla młodych rolników osób prawnych. Obecne obowiązkowe
przyznawanie wsparcia takim podmiotom powoduje znaczne obciążenia administracyjne,
zarówno po stronie beneficjentów, jak i agencji płatniczej i nie przyczynia się do prawidłowej
dystrybucji środków finansowych wydzielonych na to wsparcie.
Na dobrowolne wsparcie związane z produkcją Rząd RP od roku 2015 przeznacza
ok. 15% koperty finansowej (w tym 2% na wsparcie do roślin wysokobiałkowych). Blisko dwie
trzecie środków jest skierowane na wsparcie w sektorze bydła, krów, owiec i kóz, a pozostałe
środki –na wsparcie upraw roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych,
buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu i konopi włóknistych. Dzięki tej
formie płatności proces restrukturyzacji tych sektorów przebiega w bardziej zrównoważony
sposób, pełniej wykorzystywane są zasoby pracy i ziemi oraz zachowana jest różnorodność
rolnictwa we wszystkich regionach kraju. W ostatnich dwóch latach Rząd RP prowadził
intensywny dialog z KE na temat zasadności i formy tych płatności w przyszłości,biorącpod
uwagę niewielki stopień „wykorzystania” przez UE limitów WTO w odniesieniu do wsparcia
zakłócającego handel (amber box), potrzeby w zakresie rozwoju np. podaży krajowej nasion
wysokobiałkowych,a także możliwość wykorzystania tych płatności do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Rząd RP stoi na stanowisku, że decyzja dotycząca włączenia do planu strategicznego WPR
systemów na rzecz klimatu i środowiska (tzw. ekoprogramów) powinna mieć charakter
dobrowolny dla państwa członkowskiego. Prowadzenie dwóch obowiązkowych dla państwa
członkowskiego instrumentów środowiskowych może stworzyć dodatkowe obciążenia administracyjne dla państwa członkowskiego oraz będzie stanowiło komplikację dla rolników.
Trudno będzie także oszacować ex-ante, zainteresowanie potencjalnych beneficjentów
uczestnictwem w ekoprogramach. Możliwe jest zatem, zarówno przeszacowanie, jak i niedoszacowanie potrzebnego budżetu, co z kolei spowoduje zagrożenia zarówno dla rolników
(duży popyt wpłynie na zmniejszenie wysokości płatności jednostkowej), jak i państwa
członkowskiego (mały popyt spowoduje utratę środków finansowych). KE nie zaproponowała mechanizmów naprawczych możliwych do zastosowania w obu tych sytuacjach.
Projekt rozporządzenia podkreśla rolę, jaką ma do odegrania WPR jako instrument
realizacji zobowiązań międzynarodowych UE i dyrektyw, co wpisuje się w ogólną
deklarację wzmocnienia wymiaru środowiskowo–klimatycznego tej polityki. Z projektowanych przepisów rozporządzenia (art. 96 i 97) wynika, że plan strategiczny musi odnosić się
do dokumentów opracowanych w związku z wdrożeniem dyrektyw związanych z ochroną
środowiska (załącznik XI wymienia 12 takich dyrektyw są to m. in. dyrektywa wodna, azotanowa, siedliskowa, ptasia, NEC) i wykazać, w jaki sposób WPR przyczyni się do realizacji celów
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sformułowanych w tych dokumentach. W kontekście zapewnienia synergii WPR z celami
środowiskowymi,wykorzystanie nowych technologii mogłoby również przyczynić się do
bardziej efektywnych działań w obszarze inwentaryzacji i monitorowania stanu ochrony
gatunków i siedlisk.
W kontekście zwiększonych wymogów środowiskowych negatywnie należy ocenić brak
ujednoliconych w skali UE wyłączeń z warunkowości pewnych grup gospodarstw, które
już dziś, z uwagi na swoją strukturę (mozaikowatość, tradycyjne metody agrotechniki), realizują funkcje środowiskowe. Takie rozwiązanie w obecnym okresie stosowano w przypadku
gospodarstw uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw, które są zwolnione z kontroli przestrzegania norm i wymogów zasady wzajemnej zgodności oraz z obowiązku przestrzegania zazielenienia. Dlatego też należy dążyć do zapewnienia elastycznych rozwiązań
dla państw członkowskich umożliwiających wyłączenie takich gospodarstw z warunkowości,
jak i ustalenia w przepisach UE zasady zapewniającej równoważność pomiędzy państwami
członkowskimi. Należy przy tym podkreślić, że wyłączenie pewnych grup gospodarstw
z warunkowości oznacza jedynie wyłączenie ich z kontroli i nakładania ewentualnych sankcji
w postaci zmniejszenia płatności bezpośrednich z tego tytułu. Takie podejście dotyczy więc
jedynie systemu płatności bezpośrednich, które są dobrowolne dla rolników, i nie zwalania
ich z obowiązku przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów wdrożonych do
porządku krajowego na podstawie przepisów UE (rozporządzeń, dyrektyw) w zakresie
ochrony środowiska, ochrony wód przed azotanami, itd.
Jednocześnie negatywnie należy ocenić, projektowanie w ramach warunkowości
rozwiązań, które nakładają zbyt duże obciążenia dla rolników jak i administracji. Sektor
rolnictwa w Polsce cechuje się m.in. dużą liczbą beneficjentów, niskim stopniem korzystania
z technologii cyfrowych oraz niekorzystną strukturą wiekową rolników (w Polsce, o przyznanie płatności bezpośrednich wnioskuje ok. 300 tys. producentów rolnych powyżej
60 roku życia, co stanowi ok. 22 % ogólnej liczby wnioskujących). Zobowiązywanie wszystkich rolników do stosowania złożonych obowiązków w ramach warunkowości, w tym m.in.
do korzystania z zaawansowanego narzędzia dotyczącego zrównoważonego gospodarowania składnikami odżywczymi spowoduje wzrost kosztów i nakładów związanych z ich
realizacją.
KE w swojej propozycji podnosi problem, iż ok. 80% środków na dopłaty trafia tylko
do ok. 20% największych gospodarstw i proponuje utrzymanie mechanizmu redukcji
płatności (ang.capping) wraz ze zmniejszeniem limitów, objęciem nimi wszystkich rodzajów
płatności oraz nadaniem temu mechanizmowi charakteru obowiązkowego. Ze względu
na niewielką liczbę gospodarstw w Polsce, które mogłyby być objęte tym mechanizmem, Rząd
RP nie uznaje tej sprawy jako priorytetowej. Mechanizm redukcji jest w Polsce stosowany już
w obecnej perspektywie finansowej i w formie bez odliczania kosztów pracy. Propozycje
KE w zakresie mechanizmu redukcji płatności cechuje większe niż obecnie skomplikowanie
mechanizmu rozdysponowania środków, które mają zostać „uzyskane” w wyniku redukcji.
Jest to kolejny czynnik stwarzający ryzyko niepełnego wykorzystania środków unijnych
przez państwa członkowskie oraz rodzi szereg problemów technicznych, których rozwiązanie warunkuje prawidłowe wdrożenie mechanizmu. Rząd RP zwraca uwagę, że szacowanie
kwot „pozyskanych” w wyniku redukcji będzie o wiele bardziej skomplikowane.
Proponowane podejście dotyczące monitoringu gruntów rolnych wymaga dodatkowych wyjaśnień ze strony KE. Monitoring oznacza bowiem stuprocentowy poziom kontroli
poprzez śledzenie działalności rolniczej i ocenę kwalifikowalności wszystkich zadeklarowanych obszarów w sposób stały i systematyczny przy użyciu danych pozyskiwanych z satelitów Sentinel. Należy podkreślić, że obecne uwarunkowania techniczne produktów Sentinel,
w szczególności rozdzielczość przestrzenna, utrudnia w wielu przypadkach zastosowanie
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tej technologii, m.in. w odniesieniu do małych działek rolnych, działek wąskich lub o nieregularnych kształtach, które powszechnie występują w Polsce. Przy obecnych możliwościach
technicznych satelitów Sentinel, proponowany monitoring nie zastąpiłby zatem tradycyjnego systemu kontroli. Powszechne i obowiązkowe zastosowanie proponowanego podejścia
wymaga zatem dalszego rozwijania przez KE tej technologii i jej udostępnienia państwom
członkowskim.
Rząd RP pozytywnie ocenia możliwość wspierania zorganizowanych form współdziałania producentów rolnych w ramach tzw. interwencji sektorowych objętych planami
strategicznymi. Jednakże, zgodnie z propozycjami KE w tym zakresie, beneficjentami
wsparcia będą mogły być wyłącznie uznane organizacje producentów lub zrzeszeń organizacji producentów uznanych na podstawie art. 152 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.
W Polsce takie podmioty nie występują lub skupiają niewielką ilość producentów (wyjątkiem jest sektor owoców i warzyw). Z tego względu istnieje konieczność poszerzenia
listy podmiotów, które będą mogły uzyskiwać wsparcie o grupy producentów, spółdzielnie
i zrzeszenia producentów rolnych.
Rząd RP opowiada się przynajmniej za utrzymaniem obecnego poziomu budżetu programu dla szkół w wysokości 250 mln EUR w skali całej UE. Na rok szkolny 2017/2018 Polsce
przydzielono ok. 10,5% kwoty całego budżetu, tj. ponad 26 mln euro. Konieczność realizacji
dodatkowych zadań w programie dla szkół spowodowała znaczącą redukcję grupy docelowej
w komponencie mlecznym i to pomimo utrzymania dopłaty krajowej na wysokim poziomie.
Dlatego w opinii Rządu RP zaproponowana redukcja budżetu UE skutkować będzie ryzykiem
dalszego ograniczania dostaw produktów do placówek oświatowych, co stoi w sprzeczności
do oczekiwań szkół, uczniów i ich rodziców wobec zreformowanego unijnego programu.
W odniesieniu do interwencji obejmującej wsparcie sektora pszczelarskiego w ramach
WPR, proponowana alokacja dla UE-28 wynosi 60 mln EUR rocznie. Obecnie alokacja ta stanowi kwotę 36 mln EUR rocznie. W przypadku Polski propozycja obejmuje wzrost środków
z 2,96 mln EUR do 5,02 mln EUR, tj. wzrost o prawie 70%. Rząd RP popiera zwiększenie alokacji
środków na wsparcie krajowego sektora pszczelarskiego.
Rząd RP zwraca uwagę na przyznanie KE nadmiernych kompetencji do kształtowania
w drodze aktów delegowanych definicji w stosowaniu rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.
Obecnie definicje dotyczące poszczególnych sektorów rynków rolnych zawarte są w załączniku II do rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1308/2013. Aktualizacja tych definicji wymaga
przeprowadzenia pełnej procedury ustawodawczej (zmiany aktu bazowego), z pełnym udziałem państw członkowskich w procesie decyzyjnym UE. Zaproponowana zmiana definicji,
w drodze aktu delegowanego KE, co do zasady skraca proces legislacyjny, niemniej jednak
zmiana ta zdaniem Rządu RP powinna być przeprowadzana co najmniej w drodze aktów
wykonawczych, aby nie ograniczać państwom członkowskim możliwość bezpośredniego
współdecydowania o kształcie projektowanych przepisów w tym zakresie.
W zakresie instrumentów finansowych proponowane rozwiązania umożliwią wsparcie
operacji głównie w większych gospodarstwach rolnych. Zastosowanie na szerszą skalę
tej formy pomocy będzie pośrednio przyczyniać się do zwiększenia dostępności środków
na realizację planu strategicznego.
Doświadczenia w zakresie wsparcia usług doradczych w poprzednim okresie programowania uwidoczniły niską skłonność rolników do odpłatności za usługi doradcze.
Ze względu na zmieniające się przepisy i wymogi, rolnicy powinni mieć możliwość skorzystania z nieodpłatnych szkoleń czy usług doradczych. Analizy wskazują także na potrzebę
wsparcia kompleksowych usług doradczych uwzględniających wszystkie aspekty prowadzenia gospodarstwa, od ogólnego wpływu na rentowność w efekcie podejmowanych
decyzji do szczegółowego doradztwa technologicznego. Tymczasem propozycje zawarte
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w projekcie przedstawiają wprawdzie szeroki, ale niepełny zakres usług obowiązkowych systemu doradztwa. Proponuje się zatem ograniczenie zakresu obowiązkowego, by umożliwić
świadczenie usług dostosowanych do potrzeb rolników, biorąc pod uwagę że zakres zadań
doradztwa jest powiązany z jego finansowaniem ze środków programu rozwoju obszarów
wiejskich.
Dotychczasowy udział zespołów badawczych w unijnym programie na badania i innowacje Horyzont 2020 wskazuje na wyraźną nierównowagę w wykorzystaniu jego środków
na niekorzyść krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje te uzyskały tylko niecałe 5%
z całości budżetu wydanego dotąd w Programie Horyzont 2020. Ze względu na podkreślane
przez Komisję znaczenia badań i innowacji oraz roli transferu wiedzy dla realizacji celów
tej polityki, zdaniem Rządu RP należy zapewnić silniejsze uwzględnienie potrzeb sektora
rolno-żywnościowego Polski i całego obszaru Europy Środkowo–Wschodniej w przyszłych
ramowych programach badań i innowacji finansowanych ze środków UE zarządzanych
centralnie. Od kilku lat Rząd RP promuje i angażuje się we współpracę państw Grupy
Wyszehradzkiej (poszerzoną o inne państwa partnerskie) na rzecz wypracowania i promowania wspólnej agendy badawczej (czego przykładem jest inicjatywna inicjatywy BIOEST).
Równolegle do tych wysiłków potrzebne są także modyfikacje zasad funkcjonowania programów zarządzanych centralnie.
W ramach konsultacji społecznych projekty prawne zostały przekazane Radzie Dialogu
Społecznego w Rolnictwie, w której reprezentowane są 104 związki, organizacje branżowe
i sektorowe. Wstępna opinia Rady przekazana Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi była
brana pod uwagę przy opracowywaniu niniejszego projektu stanowiska. W pracach tych
brano także pod uwagę Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych skierowane do Premiera
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące projektu budżetu na WPR w perspektywie finansowej
2021-2027 (uchwała nr 6/2018 KRIR z dnia 6 czerwca 2018 r.).
Żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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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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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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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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DLA ROZWOJU POLSKIEJ WSI
JUŻ BLISKO 30 LAT

Od blisko 30 lat Fundacja Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej działa
na rzecz zmiany wizerunku polskiej
wsi oraz aktywnie wspiera rozwój
społeczno-gospodarczy lokalnych
społeczności na terenach wiejskich.

LEPSZE WARUNKI ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH
•

Samorządowy Program Pożyczkowy – linia pożyczkowa dla gmin i powiatów na finansowanie inwestycji
infrastrukturalnych

PROJEKTY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ OSÓB DOROSŁYCH
•
•
•

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” – zajęcia przyrodnicze dla szkół z całej Polski, odbywające się w Centrum
Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów

AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKICH
•
•

„Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie” – cykl szkoleń dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich
„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
województwa zachodniopomorskiego

FORUm INICJATYWY 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 i analizy 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
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin—Państwowy Instytut Badawczy od 1951 roku prowadzi prace
badawcze, rozwojowe i innowacyjne ukierunkowane na genetyczne doskonalenie roślin rolniczych.
Badania naukowe i prace rozwojowe realizowane w IHAR-PIB obejmują cztery podstawowe problemy
badawcze:






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

Roślin uprawne objęte badaniami:







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

Działalność Instytutu prowadzona jest na terenie kraju w sześciu ośrodkach naukowych, tj. w Boninie,
Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie, Poznaniu i Radzikowie, sześciu Zakładach Doświadczalnych oraz w pięciu
spółkach Grupy IHAR: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o., Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Hodowla
Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o., Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. i Agro Inserwis Sp. z o.o.
Kontakt:
Radzików, 05-870 Błonie
tel. (22) 733-45-00, (22) 725-26-11
fax: (22) 725-47-14
e-mail: postbox@ihar.edu.pl; www.ihar.edu.pl
Informacji udziela:
Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą IHAR-PIB
tel. (22) 733-46-11, (22) 733-46-09
e-mail: m.walendzik@ihar.edu.pl; m.czembor@ihar.edu.pl

UBEZPIECZENIA ROLNE TO NASZA SPECJALNOSC
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest kontynuatorem wielowiekowej tradycji wzajemności ubezpieczeniowej.
Od ponad 25 lat realizujemy społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.
Naszym głównym celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań naszych członków.

UBEZPIECZENIA OBOWIAZKOWE
˛
ü budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
ü odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania
gospodarstwa rolnego
ü upraw od zdarzeń losowych*

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
ü obowiązkowe ubezpieczenie OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych
ü Autocasco
ü NNW kierowcy i pasażerów
ü Assistance
ü Zielona Karta
ü Auto szyby

UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

mienia w gospodarstwach rolnych
sprzętu rolniczego (Agrocasco)
zwierząt od zdarzeń losowych*
zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności
drobiu w chowie fermowym
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
ochrony prawnej
świadczenia usług agrotechnicznych i agroturystycznych
przedsiębiorstw rolnych (Bezpieczny Agrobiznes)

* TUW „TUW” jest jednym z nielicznych zakładów ubezpieczeń, które oferują ubezpieczenia upraw i zwierząt od zdarzeń losowych z dopłatą do składki z budżetu państwa.
Za staż członkowski w TUW „TUW” udzielane są dodatkowe zniżki. TUW „TUW” posiada sieć placówek terenowych zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń i likwidacją szkód.

TUW „TUW” posiada sieć wyspecjalizowanych placówek na terenie całego kraju. Zapraszamy po atrakcyjną ofertę.

www.tuw.pl
Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.

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
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REALIZUJ
finansowanie agrobiznesu
za pomocą dedykowanych
instrumentów finansowych

WYBIERAJ

02

produkty bankowe
dopasowane do
Twoich potrzeb i celu
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WYKORZYSTUJ
kredyty zgodnie
z przeznaczeniem
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WSPÓŁPRACUJ

UBEZPIECZ
solidnie majątek,
uprawy oraz życie
i zdrowie

01

z bankiem znającym
specyfikę Twojej branży

06

DOSTOSUJ
okres kredytowania
i harmonogram spłat
do rodzaju i specyfiki
Twojej działalności

07

MONITORUJ
osiągane efekty
biznesowe

INFORMUJ

08

bank w razie
trudności ze spłatą
kredytu

KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZNEGO
FINANSOWANIA AGROBIZNESU

Partnerzy:
Akcja „Zasady Bezpiecznego Finansowania Agrobiznesu” (dalej zwana „Akcją”) ma charakter informacyjno-edukacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Jej adresatem są osoby
fizyczne i przedsiębiorcy prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie. Inicjatorem Akcji jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 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, XII 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. Partnerami Akcji są Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu (61-129)
przy ul. S. Małachowskiego 10 oraz Grupa BIK, w skład której wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., z siedzibą w Warszawie (02-679) przy ul. Z. Modzelewskiego 77A.

ZOBACZ, GDZIE
Polska smakuje

UNOWOCZESNIAMY
rolnictwo i obszary wiejskie

•
•
•
•
•
•
•

dopłaty bezpośrednie
rozwój gospodarstw rolnych
rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego
poprawa jakości środowiska naturalnego
dopłaty do kredytów
wsparcie sektora rybackiego
identyfikacja i rejestracja zwierząt

SPIS TREŚCI
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