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XXI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

Szanowni Państwo!
Tegoroczna edycja konkursu „Sposób na sukces” otwiera trzecią dekadę wyboru najlepszych
przedsięwzięć gospodarczych, które są realizowane przez przedsiębiorców indywidualnych,
samorządy czy organizacje pozarządowe.
Ideą konkursu jest promowanie małych, rodzinnych firm. Istotne jest to, że nagradzane inicjatywy generują nowe, pozarolnicze miejsca pracy na wsi. Ta rola nabiera coraz większego
znaczenia. Polska wieś się zmienia. Zmienia się ludność ją zamieszkująca. W wielu przypadkach na wsi mieszka mniejsza liczba rolników niż osób utrzymujących się z pozarolniczych
źródeł. Często są to osoby, które zakończyły już swoją aktywność zawodową. Te zmiany wyzwalają nowe potrzeby, rośnie znaczenie różnego rodzaju usług, które rozwijają się na obszarach wiejskich.
Zmiany demograficzne, odwrócenie trendów migracyjnych są czynnikami zmieniającymi
dotychczasowe formy aktywności zawodowej na terenach wiejskich. Odpowiedzią na to są
przedsięwzięcia skierowane na rzecz osób starszych lub niepełnosprawnych.
Cieszę się, że konkurs „Sposób na sukces” docenia najlepsze rozwiązania i skutecznie je promuje. Konkretne przykłady, realne rozwiązania i konkretni ludzie sukcesu są najlepszymi ambasadorami pozytywnych i efektywnych rozwiązań.
Jestem przekonany, że tak jak to miało miejsce w ciągu minionych dwudziestu lat, tak również podczas tegorocznej edycji wyróżnione zostaną najlepsze przedsięwzięcia, które przyczyniają się do systematycznej poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.
Wierzę, że pierwsza edycja rozpoczynająca trzecią dekadę konkursu „Sposób na sukces” okaże się rekordową pod względem liczby zgłoszeń. Będą one pełne interesujących rozwiązań,
które realizując cele biznesowe dadzą też wiele satysfakcji z realizacji celów życiowych.
Wicepremier
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Henryk Kowalczyk

XXI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

3

Szanowni Państwo,
XXI edycja Konkursu „Sposób na Sukces” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, otwiera trzecie dziesięciolecie Konkursu, którego
formuła powstała w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Kolejny raz najlepsze inicjatywy polskich przedsiębiorców i lokalnych liderów, działających na obszarach wiejskich,
zostaną uhonorowane. Przez te wszystkie lata Konkurs ewoluował tak, aby w jak najszerszym
zakresie przedstawiać działalność na obszarach wiejskich i ją promować.
Wśród mieszkańców obszarów wiejskich nie brak ludzi przedsiębiorczych, aktywnych
i otwartych na zmiany. Poprzednie edycje świadczą o znaczącym wpływie Konkursu na aktywizację lokalnych środowisk, tworzenie nowych miejsc pracy oraz na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej. Niezmiennie od dwudziestu lat realizowana jest idea Konkursu, którą jest
promocja przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich.
W roku 2021 Rada Konkursu, spośród 45 zgłoszeń, wyłoniła 17 finalistów, w tym: 12 laureatów w 3 kategoriach: indywidualnej, rodzinnej oraz inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. Pięciu przedsięwzięciom przyznano wyróżnienia. W tegorocznej edycji dominowały
przedsięwzięcia rodzinne, co wskazuje na zmiany zachodzące w podejściu do wspólnego,
wielopokoleniowego prowadzenia działalności.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, instytucjom i organizacjom, dzięki którym przygotowanie i realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa. Dziękuję wojewódzkim
ośrodkom doradztwa rolniczego, partnerom konkursu, organizacjom społecznym, instytucjom publicznym, samorządom, mediom, które wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie promują i wspierają rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Życzę wszystkim Państwu sukcesów i satysfakcji z prowadzonej działalności.

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.
Dwadzieścia lat funkcjonowania konkursu to efekt doskonałej współpracy partnerów konkursu z Centrum
Doradztwa Rolniczego. Najważniejszą rolę w organizacji konkursu spełniały przede wszystkim ośrodki doradztwa
rolniczego. Zaangażowanie kadry doradczej miało bezpośredni wpływ na doskonalenie wiedzy i umiejętności korzystania z funduszy unijnych. To właśnie doradcy, znając lokalną społeczność, zgłaszali przedsięwzięcia z terenu
swojego działania do konkursu „Sposób na Sukces”. W latach 2000-2021 wyłoniono 332 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 - 23, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie - 27, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - 19, Lubuski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku - 7, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach - 13, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach - 18, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie - 30, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie - 4, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale - 17, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie - 18, Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu - 16, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - 31, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - 19, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie - 30,
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - 21, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach - 17.
Laureaci pierwszych edycji konkursu korzystali z Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na rzecz Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development).
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej laureaci wykorzystali dofinansowanie z PROW 2007-2013 i PROW
2014-2020. 40% laureatów konkursu wykorzystało fundusze unijne. Na przestrzeni lat 2000-2021 należy zauważyć ogromną różnorodność zgłaszanych do konkursu przedsięwzięć i tak niezmiennie: 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.

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.
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Dom Opieki Desiderata
Teresa Ewa i Franciszek Wączek s.c.

Praszka

Teresa Ewa i Franciszek Wączek
ul. Powstańców Śląskich 29
46-320 Praszka
pow. oleski
woj. opolskie
tel. 600 438 175
e-mail: ewawaczek@gmail.com
www.domopiekidesiderata.pl

I MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
DOM OPIEKI DESIDERATA
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„Desiderata”, poemat napisany przez
Maxa Ehrmanna w 1927 r., zawierający
wskazówki na temat dobrego życia, stał się
mottem dla stworzenia przez państwa Teresę Ewę i Franciszka Wączków domu opieki,
nazwanego właśnie Desiderata. Placówka
dla osób niesamodzielnych w różnym wieku wraz z oddziałem rehabilitacji powstała
w 2020 r. w Praszce. Cały obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażono w windę i platformy. Zapewniony jest specjalistyczny samochód
do przewozu osób niepełnosprawnych
posiadający podnośnik.
Dom opieki udostępnia 24 pokoje jedno i dwu osobowe z łazienkami, urządzone
w ciepłym prowansalskim klimacie, wyposażone w TV i radio. Zapewnione jest 7 łóżek specjalistycznych (dla podopiecznych
leżących) z instalacją przywoławczą.
Dom, poza opieką socjalno - bytową, nastawiony jest na przywracanie
mieszkańcom jakości życia. Wysoki komfort zapewniają pokój pobytu dziennego, jadalnia, kaplica, ogród zimowy,
grota solna z tężnią. Cicha i spokojna
okolica, z widokiem na rozlewisko rzeki Wyderki sprzyja odpoczynkowi. Do
dyspozycji mieszkańców są dwa tarasy,
w tym jeden duży taras widokowy na piętrze.
XXI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

ciem robota LUNA– EMG. Luna – EMG jest robotem rehabilitacyjno – diagnostycznym
z wbudowaną sztuczną inteligencją, wspomagającym kinezyterapię ukierunkowaną
na pacjentów ortopedycznych i neurologicznych. Robot wykorzystuje sygnały elektryczne pochodzące z mięśni, wykrywając te najsłabsze i najlżejsze z nich, wspomagając tym samym rehabilitację pacjenta. Robot stanowi odpowiedź na potrzeby pacjentów z niemożnością poruszania się, dając szansę na poprawę ich komfortu życia.
Utworzono 7 miejsc pracy, w tym zatrudniono osoby z grupy defaworyzowanej
- kobiety po 55 roku życia. W perspektywie są plany zatrudnienia emerytów, ponadto współpraca z Zespołem Placówek Specjalistycznych w Praszce oraz ze Związkami
Emerytów Rencistów i Inwalidów z Gminy Praszka i Rudniki.
Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO woj. opolskiego na lata 2014-2020.

KATEGORIA INDYWIDUALNA

Zapewniona jest profesjonalna rehabilitacja fizjoterapeutyczna oraz neropsychologiczna, a także rehabilitacja neurologiczna na światowym poziomie.
Pacjenci mogą skorzystać z zabiegów takich jak: hydroterapia, fizykoterapia, kinezyterapia, masaże, krioterapia miejscowa, a także z rehabilitacji neurologicznej z uży-
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Turowski Młyn
Krzysztof Bucholski
Browina, Turowski Młyn 1
13-124 Kozłowo
pow. nidzicki
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 603 907 085
e-mail: bok@surowce-naturalne.pl
www. surowce-naturalne.pl

Turowski Młyn

II MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
INNOWACYJNA MANUFAKTURA KONFEKCJONOWANIA
I PRZETWÓRSTWA ZIÓŁ „TUROWSKI MŁYN - ZIELE MIELE”
Dotychczasowa działalność zawodowa Pana Krzysztofa, polegająca m.in. na gospodarce surowcami naturalnymi - mineralnymi i organicznymi oraz pasja i zainteresowanie regionem Warmii i Mazur, były inspiracją do odtworzenia Turowskiego Młyna
- dawnej mazurskiej osady młyńskiej lokowanej w 1467 roku, a obecnie manufaktury
konfekcjonowania i przetwórstwa ziół.

Przedsięwzięcie ma za zadanie wskrzeszenie tradycji zielarskich w okolicach Grunwaldu oraz przywrócenie zwyczajów wiejskiej gospodarki naturalnymi surowcami
zielarskimi i zdrojowymi. Praktyki zielarskie kultywowane w Turowskim Młynie nie są
przypadkowe - okolica słynęła między innymi z ziela chućkogój, czyli z żywokostu lekarskiego.
10
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Surowiec używany do konfekcjonowania spełnia założone kryteria, tj.: gwarancja
pochodzenia zioła z terenów czystych ekologicznie, sposób zbioru, w tym pora dnia,
warunki pogodowe w czasie zbioru, warunki i okres przechowywania ściętego ziela,
sposób mycia i cięcia. Duże znaczenie jest przykładane do wyboru odpowiedniej technologii suszenia oraz kontroli procesów termicznych, wilgotnościowych i świetlnych
wpływających na skład ziół.
Kryterium podstawowym w wyborze surowca i metody produkcji są tradycyjne, lokalne przepisy i zwyczaje dostosowane do współczesnych możliwości i potrzeb rynku.
Ważny jest też proces pakowania, bowiem dobrze zapakowane i dobrze przechowywane zioło może zachować swoje składniki nawet do 4 lat.
W Turowskim Młynie liczba miejsc pracy wynosi 2,5 pełnego etatu oraz 20-30 osób
do zbierania ziół w sezonie.
Projekt: odtworzenie mazurskiego dziedzictwa przemysłu wiejskiego Turowski
Młyn został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Pan Krzysztof angażuje się w animację życia społecznego opartego na lokalnych
tradycjach obchodzenia kulturowo zakorzenionych świąt i zwyczajów ludowych. Misją przedsięwzięcia jest ocalenie wielowiekowej tradycji funkcjonowania obiektu we
współczesnych realiach gospodarczych.
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KATEGORIA INDYWIDUALNA

Przedsiębiorstwo funkcjonuje od 2020roku. Prowadzone jest tu 1,5 ha upraw ziół, takich jak: pysznogłówka, malwa brunatna, kozłek lekarski, tymianek, kocimiętka, lubczyk
oraz rumianek, a także inicjowana jest uprawa mniej popularnych, zapomnianych i tradycyjnych ziół. Ponadto właściciel współpracuje z innymi gospodarstwami w regionie
i kontraktuje bio surowce zielarskie. Obiekt jest wyposażony w sprzęt do suszenia, cięcia, mielenia, wyciskania i destylowania masy zielnej.
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DDD i CW Bogusław Luboń
Turawa

Bogusław Luboń
ul. Promenada 1
46-045 Turawa
pow. opolski
woj. opolskie
tel. 602 197 703
e-mail: kontakt@rybna-turawa.pl
www.rybna-turawa.pl

III MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
RESTAURACJA RYBNA
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Na kulinarnej mapie Opolszczyzny Restauracja Rybna jest miejscem niezwykłym.
Położona na północnym brzegu Jeziora Dużego w Turawie, serwując wyłącznie menu
rybne, już od 6 lat przenosi swoich gości na wyżyny kulinarnych rybnych smaków.
W karcie można znaleźć ostrą zupę rybną, sandacza w różnych podaniach (w warzywach, po turawsku) pierogi z karpiem, czy z serem i wędzonym pstrągiem oraz wiele
innych, niebanalnych dań głównych i przekąsek. Wszystko to ze świeżych ryb i bez konserwantów. Potrawy w prostych formach sprawiają, że ryby można naprawdę polubić.
W 2020 r. uruchomiono sprzedaż zup i dań rybnych na wynos.
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KATEGORIA INDYWIDUALNA

Niewątpliwie, dodatkową atrakcją Restauracji Rybnej jest propozycja rejsu katamaranem - na którym umieszczono małą restauracją pływającą ze stolikami i tarasem
widokowym.
Nagrodzone przedsięwzięcie to wzbogacenie menu o nowe potrawy, zainstalowanie pompy ciepła, a także wzbogacenie propozycji wypoczynku nad jeziorem
o saunę.
Nowe potrawy - szynka z karpia oraz
pielmieni z sandaczem - znacznie urozmaiciły menu i przyciągają amatorów ryb.
Mobilna sauna z wyglądu przypomina
dużą beczkę. Wykonana ze świerku syberyjskiego, rozgrzana do 80-100 stopni, działa
nie tylko na ciało, ale też zmysły. Została
umieszczona w ogródku restauracji, blisko
lustra wody Jeziora Dużego. Jeszcze jedną
propozycją urozmaicenia wypoczynku nad
jeziorem jest możliwość wypożyczenia na
miejscu łódki i sprzętu wędkarskiego.
W restauracji zatrudnione są trzy osoby.
W sezonie - od marca do października - przy
obsłudze restauracji i ogródka pracuje więcej osób, często studentów. W 2021 r. została uruchomiona powietrzna pompa ciepła.
Restauracja należy do Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, dlatego w menu
można znaleźć ryby takie jak: sandacz, pstrąg, karp a czasem też sum, szczupak czy
okoń, pochodzące z łowisk w gminie Ozimek, Pokój i Turawa.
Restauracja Rybna ściśle współpracuje również z LGD „Kraina dinozaurów” pozyskując także ryby z ich obszaru. Bierze udział w konkursach kulinarnych na potrawy z ryb
towarzyszących Świętu Karpia Opolskiego, zajmując wysokie miejsca.
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Browar Rzemieślniczy Z&Z Sp. z o.o.
Piotr Zajdel
Wojkówka 60
38-471 Wojaszówka
pow. krośnieński
woj. podkarpackie
tel. 604 803 906
e-mail: piotrbhp@op.pl
www.zzbrowar.pl

Wojkówka

WYRÓŻNIENIE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
OPRACOWANIE RECEPTURY I WDROŻENIE PRODUKCJI
KARPACKIEGO PIWA KONOPNEGO O NAZWIE „KONOPIELKA”
PRODUKOWANEGO TRADYCYJNĄ METODĄ,
NA BAZIE SŁODÓW I LOKALNYCH KONOPI SIEWNYCH
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Browar Rzemieślniczy w Wojkówce to pierwsze tego typu przedsięwzięcie
a jednocześnie poważna inwestycja na Podkarpaciu. Powstał w 2011 r. z inicjatywy
dwóch smakoszy piwa w zaadoptowanym zabytkowym budynku dawnej szkoły i od
początku cieszył się dużą popularnością wśród klientów.
W browarze można obejrzeć proces warzenia piwa, zasmakować wyrobów własnej produkcji, czyli piw opartych na dawnych recepturach z Polski i Europy oraz zjeść
tradycyjne potrawy. Do produkcji piw używa się wody z własnego ujęcia oraz najlepszych słodów i chmielu. Piwa produkowane są w małych seriach, na bazie własnych
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oryginalnych receptur opartych na doświadczeniach piwowarów podkarpackich,
z wykorzystaniem najwyższej jakości słodów jęczmiennych, chmielu, drożdży. Każda
partia jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Aktualnie Browar Rzemieślniczy ma w ofercie
20 gatunków piwa. W browarze, który w okresie letnim może pomieścić nawet 150
osób, organizowane są imprezy okolicznościowe, konferencje, szkolenia, itp. Istnieje tu
możliwość poznania historii piwowarstwa, wzięcia udziału w warsztatach i pokazach
rzemieślniczych oraz w festiwalach dobrego piwa. Zakład wyposażony jest w linię do
produkcji piwa rzemieślniczego, w skład której wchodzi: śrutownik, kocioł zacierny
o pojemności 800 l, filtrator brzeczki, kocioł do gotowania brzeczki, zbiorniki fermentacyjne oraz leżakowe.
W 2019 r. opracowano recepturę i wdrożono do produkcji karpackie piwo konopne
o nazwie „Konopielka”, produkowane w Wojkówce tradycyjną metodą, na bazie słodów
i lokalnych konopi siewnych. Jest to zupełnie nowy, autorski produkt. Piwo „Konopielka” należy do grupy piw górnej fermentacji na bazie słodów jęczmiennych pilzneńskiego i carapilis, a także chmielu Citra oraz Marynka z dodatkiem konopi siewnych.
Z tego względu wyróżniają je swoiste cechy, takie jak kolor, zapach, a przede wszystkim smak. Jest to produkt wyłącznie Browaru Rzemieślniczego w Wojkówce, oparty
o współpracę z lokalnym rolnikiem z miejscowości Wojaszówka, który dostarcza surowca w postaci konopi siewnych uprawianych w rygorach produkcji ekologicznej. Charakterystyczną cechą tego piwa jest obecność liścia konopi w każdej butelce. Sprzedaż odbywa się w miejscu wytworzenia oraz na terenie Podkarpacia w wyspecjalizowanych
lokalach gastronomicznych.
Firma zatrudnia trzy osoby, kobiety długotrwale bezrobotne z terenu Gminy Wojaszówka. Browar aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym: organizuje festiwale piwne, jest miejscem spotkań KGW Wojkówka, współpracuje z Karpacką Państwową
Uczelnią w Krośnie w zakresie badań jakościowych produktów, jest miejscem odbywania praktyk dla studentów kierunków towaroznawstwo i rolnictwa w/w uczelni, jest
współorganizatorem imprez kulturalnych organizowanych wraz z gminą Wojaszówka.
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Gospodarstwo Ekologiczne
w Jaworach
Jim i Grzegorz Bartosiewicz

Jawory

Jawory 8
76-248 Dębnica Kaszubska
pow. słupski
woj. pomorskie
tel. 507 476 192
e-mail: biuro@ekoelita.pl
www.ekoelita.pl

I MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I ZWIERZĘCYCH
Z WŁASNYCH SUROWCÓW
W EKOLOGICZNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
Ziemie gospodarstwa rolnego należą do rodziny Państwa Bartosiewiczów od
2001 r. a gospodarstwo certyfikowane ekologicznie zostało uruchomione w 2005 r.
Na początku uprawiano płaskurkę, owies, pszenicę i orkisz, które sprzedawano hurtowo. Wraz ze zdobywanym doświadczeniem zaczęto uprawiać rośliny wymagające
bardziej specjalistycznej uprawy, takie jak: koniczyna czerwona, seradela, gryka czy
łubin. Od 2009 r. równolegle prowadzona jest także hodowla krów mięsnych rasy
Limousine.

Pod koniec 2019 r. Państwo Bartosiewiczowie rozpoczęli przygodę z przetwórstwem
w gospodarstwie, z założeniem, że wszystko co produkują robią tylko i wyłącznie z nasion roślin lub warzyw uprawianych ekologicznie w gospodarstwie. Zdecydowali się
16
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na niewiadome, gdyż w Polsce ciągle mało popularne jest prowadzenie przetwórstwa
w gospodarstwie w sposób ekologiczny. Wytwarzają bio oleje tłoczone na zimno z rzepaku i lnu oraz bio olej rydzowy z lnianki, kaszę gryczaną niepaloną z własnej gryki,
a także bio siemię lniane. W 2020 roku spróbowali upraw ekologicznych warzyw – buraków, marchwi, pietruszki, ziemniaków oraz dyni. Zbiory i zainteresowanie przerosły
oczekiwania, więc uprawy warzywne zostały poszerzone z 50 arów do ok. 2 ha. Z buraków zaczęto produkować bio zakwas jako produkt naturalnej fermentacji.
W 2020 r. zbudowano małą chłodnię i dzięki niej można było rozpocząć sprzedaż własnej wołowiny z bydła rasy mięsnej Limousine, hodowanej w sposób ekologiczny. Właściciele planują zbudować ubojnię przy gospodarstwie na własne zapotrzebowanie, dzięki czemu będzie można wyeliminować stres zwierzęcia związany
z transportem. Sprzedawana wołowina jest sezonowana – dojrzewa w tzw. sposób na
mokro, dzięki czemu staje się krucha i soczysta po przetworzeniu. Z tuszy wołowej gospodarze oferują: polędwicę, antrykot, rostbef, ligawę, części zrazowe, gulaszowe, pieczeniowe, mięso mielone, żeberka, pręgę lub pręgę z kością, kości wołowe, podroby,
ozór, policzki i ogon. Latem 2021 r., po przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą
kontroli ekologicznej także mięso wołowe zostało uznane za produkt ekologiczny. Produkty z gospodarstwa państwa Bartosiewiczów są sprzedawane w wybranych sklepach
ekologicznych (w Słupsku, Gdańsku i Gdyni), w dwóch sklepach internetowych działających na terenie Słupska i Trójmiasta oraz na targach w Bytowie i okolicach. Najchętniej jednak sprzedają oni swoje produkty bezpośrednio w gospodarstwie, ponieważ
uważają, że ekologia ma największy sens, gdy prowadzona jest regionalnie. Gospodarstwo i przetwórstwo stało się dla członków rodziny – Grzegorza i żony Małgorzaty oraz
syna Jima i jego żony Ani sposobem na życie. Młodzi ludzie dopasowali swoje kierunki
studiów do potrzeb gospodarstwa. Dzięki nagrodzonemu przedsięwzięciu promowane jest rolnictwo ekologiczne, zdrowa żywność oraz obieg zamknięty w gospodarstwie.
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Firma Handlowo-Usługowa
„Hanna” Hanna Rychert
Hanna Rychert
ul. Starowiejska 14
83-307 Kiełpino
pow. kartuski
woj. pomorskie
tel. 603 863 665
e-mail: hanna@rychert.gdan.pl
www.rychert.gdan.pl

I MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
UATRAKCYJNIENIE OBIEKTU ORAZ OFERTY TURYSTYCZNEJ
POPRZEZ MODERNIZACJĘ MIEJSC NOCLEGOWYCH, BUDOWĘ
SAUNY I JACUZZI, ZAKUP ROWERÓW I KAJAKÓW
ORAZ INSTALACJĘ SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO.
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Początki firmy państwa Hanny i Dariusza Rychertów sięgają 1998 r. kiedy to małżonkowie rozpoczęli działalność agroturystyczną wynajmując 5 pokoi.
Od tej pory, wykorzystując środki własne oraz fundusze przedakcesyjne i unijne,
przez ponad 20 lat rozbudowywali ofertę turystyczną i wypoczynkową, dokładając do
niej kolejne elementy. Powstał liczący się
na rynku, duży i profesjonalny obiekt turystyczny, o wysokim standardzie. Obecnie
„Agroturystyka u Rychertów” – przedsięwzięcie rodzinne, ma do zaproponowania różnorodne możliwości wypoczynku,
spędzenia wolnego czasu oraz edukacji.
Obiekt dysponuje 37 w pełni wyposażonymi pokojami z łazienkami, z TV i dostępem
do internetu, w większości z balkonami. W
12 z nich znajduje się klimatyzacja. Na terenie ośrodka zorganizowano też trzy sale
bankietowo-konferencyjne z zapleczem
gastronomicznym, nowoczesny plac zabaw dla dzieci, profesjonalną wewnętrzną
salę zabaw dla dzieci, salę fitness, kręgielnię, bilard, stół do ping-ponga, bieżnię i
ławeczkę do ćwiczeń.
„Agroturystyka u Rychertów” należy do
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
i ma do zaoferowania usługi edukacyjne,
takie jak: czytanie legend w Chatce Legend
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Państwo Rychertowie proponują wiele możliwości spędzenia czasu wolnego
w plenerze. Posiadają własny dostęp jeziora, mini ZOO, wypożyczalnię 15 rowerów, zewnętrzne boisko do plażowej piłki siatkowej oraz organizują spływy kajakowe na Raduni (10 kajaków).
Przedsięwzięcie zgłoszone do konkursu składało się z kilku części: rozpoczęcia budowy Chaty Kaszubskiej, w której mieści się 6-osobowa sauna i 6-osobowe jacuzzi, dla
klientów zainteresowanych odnową biologiczną i nowymi sposobami relaksu oraz spędzenia wolnego czasu; zakup 4-osobowego roweru turystycznego; zakupu kajaków;
modernizacja budynku agroturystycznego, w tym założenie instalacji fotowoltaicznej;
remontu i modernizacji kolejnych 9 pokoi. Obecnie w firmie zatrudnionych jest 15 pracowników, w tym trzech dyplomowanych instruktorów jazdy konnej, osoby, która była
bezrobotna i osoby z niepełnosprawnością.
Państwo Rychertowie organizują wesela, przyjęcia okolicznościowe, ogniska, tradycyjne kaszubskie kolacje wigilijne z atrakcjami (przebierańce), śniadania wielkanocne
połączone z wcześniejszymi przygotowaniami, w tym malowaniem jajek itp. Organizują wypoczynek dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych: kolonie, obozy,
zielone szkoły.

XXI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

KATEGORIA RODZINNA

Kaszubskich, warsztaty wypieku chleba prowadzone w Chatce z piecem chlebowym w
ramach zielonych szkół i zagród edukacyjnych, kultywowanie tradycji kaszubskiej śpiewów i tańca w rodzinnym wykonaniu, w pięknych strojach kaszubskich. Kolejną atrakcją jest nowoczesna stajnia dla kilkudziesięciu koni oraz lonżownik, które pozwalają na
organizowanie jazd, obozów letnich i zimowych, przejażdżek wozem, kuligów, hotelu
dla koni. Na własne potrzeby powstał klub jeździecki „U Rychertów”.
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Camy Bogdan Kasperski
Bogdan Kasperski
Budachów 109
66-630 Budachów
pow. krośnieński
woj. lubuskie
tel. 501 256 376
e-mail: eko@anielskieogrody.pl
www.anielskieogrody.pl

Budachów

Zielona Góra

II MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
INTERNETOWA AKADEMIA ANIELSKICH OGRODÓW
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Głównym obszarem działania studia projektowego CAMY założonego w 2014r. jest
wdrażanie usług i produktów ekologicznych. Od kilku lat właściciele - Kamila i Bogdan
Kasperscy - tworzą i promują koncepcję samowystarczalnego małego gospodarstwa
ekologicznego „Anielskie Ogrody” wykorzystującego ekologiczne techniki ogrodowe,
promującego bioróżnorodność, zajmującego się efektywną uprawą warzyw na rabatach wyniesionych, alleopatią, różnymi technikami ściółkowania, nawożeniem naturalnym. Tworzą koncepcje i prototypy ogrodów sferycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Od grudnia 2020 r. wdrażany jest projekt: Internetowa Akademia Anielskich Ogrodów. Polega ona na organizacji kursów online, warsztatów, prezentacji. Tworzy wydawnictwa multimedialne o ogrodnictwie ekologicznym oraz związanej z ogrodem kuchni.

XXI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

XXI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

KATEGORIA RODZINNA

Uczy dlaczego i jak tworzyć ekologiczne ogrody przydomowe oraz ogrody społeczne.
Z wiedzy tej korzystają osoby z całej Polski oraz z zagranicy. Główną wartością Akademii jest wysoka jakość materiałów edukacyjnych „krok po kroku” oraz łatwa komunikacja internetowa bez granic. Treści i materiały merytoryczne powstają w oparciu
o zasoby Ekologicznego Gospodarstwa Rolnego „Anielskie Ogrody”, gdzie na powierzchni ok. 0,5 ha uprawiane jest około 600 gatunków roślin różnymi technikami
ekologicznymi.
Studio CAMY dysponuje kilkoma aparatami i kamerami foto/video, rejestratorami
dźwięku oraz sprzętem komputerowym wraz z profesjonalnym oprogramowaniem do
tworzenia multimedialnych kursów. Główną treść kursów tworzą państwo Kasperscy,
ekorolnicy i ekoedukatorzy. Przy tworzeniu szkoleń i warsztatów właściciele współpracują z kilkunastoma specjalistami z zakresu ekologii, permakultury i ochrony przyrody. Od grudnia do kwietnia 2021 r. z kursów w Internetowej Akademii skorzystało 400
osób. Szkolenia są bogato ilustrowane autorskim zdjęciami. Właściciele współpracują
z mediami (telewizja TVP, Polsat, TVN, prasa branżowa, internetowe portale branżowe)
promując ekologiczną uprawę warzyw, owoców i ziół w przydomowych ogrodach.
Dostęp do świeżej i taniej, żywności ekologicznej w sklepach wiejskich jest bardzo
ograniczony. Osoby z grup defaworyzowanych na rynku pracy nie mają środków na
zakup zdrowej żywności. Państwo Kasperscy promują własnoręczne wyhodowanie
jedzenia w bezpośrednim sąsiedztwie domu. Pokazują jak zrobić to tanio, w oparciu
o posiadane już zasoby, albo we współpracy z innymi osobami. Przy kościele parafialnym w Bytnicy stworzyli ekologiczny ogród społeczny, którego celem jest zmotywowanie mieszkańców do powrotu do uprawy ogrodów przydomowych, ale w sposób ekologiczny. Internetowa Akademia Anielskich Ogrodów korzysta z ogrodu sferycznego
i prądu generowanego przez zintegrowaną z nim instalację fotowoltaiczną.
Projekt stworzył jedno miejsce pracy. Cześć usług realizowana jest w oparciu o outsourcing.
„Anielskie Ogrody” stale współpracują z dwoma ośrodkami naukowo-badawczymi:
Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie oraz z Lubuskim Ośrodkiem Innowacji
i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.
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Kuźnia Smaków - Katarzyna Zawadzka
Katarzyna Zawadzka
Studzianki, ul. Supraślska 32
16-010 Wasilków
pow. białostocki
woj. podlaskie
tel. 606 147 613
e-mail: kasiazawa@gmail.com

Studzianki
Białystok

II MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
WIEJSKIE BISTRO
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Pani Katarzyna Zawadzka jest osobą aktywną i chętnie angażującą się w coraz to nowe
działania. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, od 2019 r. prowadziła niewielkie gospodarstwo rolne, w którym uprawiała warzywa - głównie dynię, cukinię, cebulę
i buraki czerwone, sprzedawane na wolnym rynku indywidualnym odbiorcom. Otworzyła również wioskę tematyczną: Wólka Dyniowa, gdzie organizowała pokazy oraz zajęcia z uprawy warzyw metodami ekologicznymi.
O uruchomieniu restauracji Pani Katarzyna myślała od wielu lat, widząc potrzebę
stworzenia miejsca, gdzie można dobrze zjeść. Według jej obserwacji, ludzie coraz dłużej pracują i coraz chętniej jedzą poza domem, również z całą rodziną. Coraz chętniej
też zamawiają jedzenie na wynos, czy z dowozem do domu. Gmina Wasilków nie oferowała miejsca, gdzie można byłoby wspólnie wyjść, zjeść dobry obiad, posiedzieć ze
znajomymi. Pobliski Białystok obfituje co prawda w liczne lokale gastronomiczne oferujące dobre obiady, ale są one niestety w odpowiednio wysokich cenach. Wykonana
przez Panią Katarzynę analiza lokalnych usług wskazała, że było duże zapotrzebowanie na gastronomię. Jak zauważyła, do sauny w pobliskiej miejscowości Horodnianka,
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Operacja polegała na wyremontowaniu i zmodernizowaniu istniejącego budynku
baru, aby spełnić wymagania konieczne do utworzenia restauracji oraz infrastruktury
rekreacyjnej. Zakupione i zainstalowane zostały sauna i bania oraz balia (jacuzzi) – strefa SPA. Zagospodarowana została przestrzeń wokół baru tak, aby przyjeżdżający goście
mogli wypocząć z dala od ulicy.
Przygotowywane dania oraz wyroby na wynos składają się w części z produktów
ekologicznych. Wiejskie Bistro oferuje szeroki wybór pierogów: ruskie, z mięsem, warzywami, grzybami, owocowe i wiele innych. Można też kupić tradycyjne, domowe wyroby własnej produkcji - swojski chleb, wędliny, ciasta, kiełbasy, kwas chlebowy, sok
buraka lub dyni. Wszystko bez dodatku konserwantów i wzmacniaczy smaków. Dzięki
przedsięwzięciu utworzono 2 miejsca pracy.
Projekt sfinansowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z LGD Puszcza Knyszyńska.
Pani Katarzyna współpracuje z KGW Szminką Malowane oraz z lokalnymi organizacjami, często organizując charytatywne happeningi i angażując do działań lokalną społeczność.
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przyjeżdżają ludzie z Białegostoku po to, aby w spokoju skorzystać ze zdrowotnych
właściwości tego obiektu. Przez Studzianki co roku przejeżdża coraz większa liczba turystów, także rowerzystów, co naturalnie zwiększa zapotrzebowanie na usługi gastronomiczne i rekreacyjne na trasie turystycznej. Dodatkowo, lokalne szkoły i przedszkola
poszukiwały cateringu, gdyż utrzymywanie kuchni i pracowników stawało się nieopłacalne oraz coraz trudniejsze biorąc pod uwagę wymogi sanitarne. Placówki publiczne
i firmy prywatne też coraz częściej chcą zamawiać posiłki z dowozem. W gminie Wasilków
nikt nie świadczył takich usług - Pani Katarzyna w 2020 r. wykorzystała tę niszę rynkową
i tak powstała Kuźnia Smaków, do której należy Wiejskie Bistro.
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Agroturystyka „Chlebowa Chata”
Jadwiga Dudys
Jadwiga Dudys
Górki Małe ul. Breńska 113
43-436 Górki Wielkie
pow. cieszyński
woj. śląskie
tel. 664 345 019
e-mail: pytania@chlebowachata.pl
www. chlebowachata.pl

Górki
Małe
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Agroturystyka „Chlebowa Chata” to dawna wieś w pigułce. Właściciele zabierają nas
w podróż po dawnej polskiej wsi, tej prawie już zapomnianej. Dla młodszych pokoleń ta podróż to niemal film science-fiction ukazujący elementy życia dziadków, dla
starszych - przywołanie wspomnień z dzieciństwa. „Chlebowa Chata” działa od 2005
r. Turyści nie tylko zwiedzają obiekty, ale mają możliwość usłyszeć ciekawe historie,
zobaczyć sprzęt codziennego użytku z początku wieku, wspólnie przygotować masło,
ser czy podpłomyki i je zdegustować. Misją Państwa Dudysów jest odbudowanie szacunku do chleba i ludzkiej pracy. Pieką chleb w warunkach jak 100 lat temu, tak samo
robią masło, a cały pokaz odbywa się w starej chałupie, która wprowadza w klimat tamtych czasów. Opowiadają jak wyglądało dawniej zwykłe życie, jak oświetlało się dom
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i co było w nim najważniejsze, jak wyglądał
prysznic i ile przysługiwało wody „na łebka”,
aż wreszcie jak pomieścić wszystkie dzieci
do spania w niewielkiej izbie. Działalność
„Chlebowej Chaty” wyróżnia się aktywnym
udziałem gości w pokazie. Po 16 latach
prowadzenia działalności właściciele mogą
się pochwalić olbrzymią (kilkutysięczną)
kolekcją zgromadzonych zabytków, wśród
których trafiają się prawdziwe perełki.
Pomoc w ramach programów PROW
pozwoliła na rozwój tej działalności: udało się zgromadzić i ocalić od zapomnienia
kolejne zawody – kowala i olejarza, wzbogacić kolekcję maszyn rolniczych o środki
transportu używane w rolnictwie i stare
ciągniki. Wrażenie robią też młyny wiatrowe, zwłaszcza wiatrak koźlak, który zniknął
już z krajobrazu polskiej wsi. Można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od skromnego uatrakcyjnienia oferty gospodarstwa
agroturystycznego, a skończyło na pewnego rodzaju misji - misji zachowania dziedzictwa kulturowego i pokazania tej historii jako żywej.
Zgłoszone do konkursu przedsięwzięcie polegało na wybudowaniu i uruchomieniu
do zwiedzania w 2020 r. nowego budynku gospodarczo-wystawienniczego, który pełni
rolę wozowni i remizy strażackiej. Znalazła się tam przestrzeń m.in. dla: zabytkowych
ciągników rolniczych, zabytkowych straży pożarnych, armatury straży ogniowej, warsztatów rzemieślników związanych z przetwórstwem drewna (cieśla, stolarz, bednarz, kołodziej, snycerz). Połączono również skansen z elektrownią fotowoltaiczną. Dzięki temu
powstało miejsce, gdzie naraz obserwujemy różne sposoby wykorzystania energii
z natury, nie tylko te współczesne (fotowoltaikę), ale także dawne (dwa młyny wiatrowe, a w planach także wykorzystanie napędu wodnego). Zatrudniono jedną osobę
z grupy kobiet powracających na rynek pracy po długiej przerwie spowodowanej
urlopem macierzyńskim. Do współfinansowania przedsięwzięcia wykorzystano środki
z PROW 2014-2020, podziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Rozwój działalności gospodarczej.
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Przetwórstwo i wędzenie ryb
Małgorzata Dzierżyńska
Małgorzata Dzierżyńska

Sędki

Sędki 4B
19-300 Ełk
pow. ełcki
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 501 208 548
e-mail: emilia@rybyzmazur.pl
www.rybyzmazur.pl

III MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO ZAKŁADU
PRZETWÓRSTWA I WĘDZENIA RYB O ZAKUP WYPOSAŻENIA
PRZETWÓRNI ORAZ CZĘŚĆ SOCJALNĄ WRAZ NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ I WENTYLACJĄ
Firma rodzinna zajmuje się przetwarzaniem świeżych ryb słodkowodnych, zarówno
z własnych stawów, jak i zakupionych od pobliskich dostawców z Warmii i Mazur.
Zakład przetwórstwa i wędzenia ryb funkcjonował od 2000 roku zaspokajając oferowanymi produktami rynek lokalny. Sprzedaż odbywała się poprzez zbyt do sklepów
(w tym Lidl) i hoteli, sprzedaż bezpośrednią klientom detalicznym w sklepach w pobliżu stawów i przetwórni oraz sprzedaż internetową.
W 2016 roku zapadła rodzinna decyzja
o przygotowaniu wniosku o środki finansowe – aby poprawić jakość, zakres i ilość
produktów oraz warunki pracy w zakładzie.
W 2020 roku koncepcję tę zrealizowano.
Przedsięwzięcie zostało podzielone na
dwa etapy: pierwszy dotyczył wyposażenia przetwórni w sprzęt i urządzenia do
nowych linii produkcyjnych, drugi - powstania części socjalnej wraz z niezbędną
infrastrukturą oraz wentylacją.
Powstała unowocześniona przetwórnia
wyposażona w zautomatyzowaną linię do marynowania ryb, automatyczne linie pakujące, magazyn mroźniczy do przechowywania surowców, komory wędzarnicze oraz
dwukondygnacyjną część socjalno–biurową. Inwestycje miały na celu zachowanie tradycyjnego przetwórstwa, w tym sposobu wędzenia.
Nowa przetwórnia pozwoliła na zwiększenie mocy przerobowej zakładu, a tym samym wprowadzenie do asortymentu dużo większej liczby gatunków ryb przeznaczonych do przetwórstwa i sprzedaży. Dostosowanie do standardów europejskich pozwoliło też na znaczne zwiększenie rynku zbytu: od lokalnego, na cały kraj, kraje Europy
– Litwę, Niemcy, Francję.
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Oferta zawiera: ryby świeże między
innymi sandacz, okoń, szczupak, lin, leszcz,
płoć, karaś, sielawa, sieja, węgorz ryby mrożone: węgorz, sielawa, sieja, pstrąg, sum,
sandacz, okoń oraz morskie np. łosoś, halibut, tuńczyk ryby tradycyjnie wędzone
w mazurskiej wędzarni. Do ich produkcji
nie używa się środków konserwujących ani
innych polepszaczy. Jedynym naturalnym
konserwantem jest sól oraz ryby marynowane w słoikach: specjalnością są marynaty rybne w słoikach, które produkuje się
według tradycyjnej rodzinnej receptury.
Zakład zatrudnia 25 osób, lokalnych
mieszkańców, w tym 4 osoby z rodziny
właściciela, z czego 10 zostało zatrudnionych po zrealizowaniu przedsięwzięcia,
w tym kobiety po urlopach macierzyńskich. Źródłem finansowania przedsięwzięcia był Program Operacyjny „Rybactwo
i Morze” (PO RYBY 2014-2020) Działanie 5.4
„Przetwarzanie produktów rybołówstwa
i akwakultury”. Właściciele korzystali również ze wsparcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko
– Mazurskiego na lata 2014 – 2020 poddziałanie 01.05.02 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.
Zakład Przetwórstwa Rybnego i Wędzenia Ryb należy do Warmia Mazury Powiśle,
które jest częścią Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
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EkoJudeccy Sp. z o.o.
Andrzej Judecki

III MIEJSCE

Idzików 39B
57-500 Idzików
pow. kłodzki
woj. dolnośląskie
tel. 793 993 808
e-mail: biuro@ekojudecki.pl
www.ekojudecki.pl
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Idzików

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
PRODUKCJA I SPRZEDAŻ BIO RÓZY LIOFILIZOWANEJ
JAKO SUPLEMENTU DIETY Z SUROWCA - OWOCÓW
RÓŻY FAŁDZISTOLISTNEJ, POZYSKANEGO Z WŁASNEGO
GOSPODARSTWA ROLNEGO, MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ
KONKURENCYJNOŚCI POPRZEZ WZROST WARTOŚCI DODANEJ
PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ
W 2010 r. rodzina Pana Andrzeja Judeckiego zakupiła grunty rolne w Idzikowie,
w Kotlinie Kłodzkiej, planując uprawę rośliny o właściwościach odżywczych, ale również prozdrowotnych, która byłaby źródłem naturalnych składników w niej zawartych:
mikro i makroelementów, witamin i antyoksydantów.
Ostatecznie o wyborze zdecydowało spotkanie z inż. Ernestem Michalskim - pasjonatem i ekspertem od róży fałdzistolistej. Do tej właśnie odmiany przekonała inwestorów informacja o niezwykle dużej zawartości naturalnej witaminy C w jej owocach.
Do 2012 r. wysadzono na ok. 40 ha, ok.
160000 sadzonek z udziałem dofinansowania z PROW.
Uzyskany z plantacji ekologiczny i prozdrowotny surowiec – owoce róży fałdzistolistnej (Rosa rugosa), był przez wiele lat
oddawany do skupu. Po zbiorach w 2020 r.
zapadła decyzja, aby jednak wytworzyć
i sprzedawać zupełnie nowe, rodzinne,
lokalne, ekologiczne i prozdrowotne produkty z owoców róży. W tym celu została
utworzona rodzinna spółka: Ekojudeccy Sp.
z o. o.
Obecnie oferowanym produktem jest
suplement diety BioRóża Judecki składający się w 100 % z zliofilizowanych
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Surowiec jest następnie przetwarzany nowoczesną metodą - liofilizacją, by zachować naturalne związki występujące w świeżym surowcu i w odpowiednich, naturalnych proporcjach. Badania laboratoryjne uzyskanego liofilizatu potwierdziły ten pozytywny efekt. Hodowana na plantacji odmiana róży fałdzistolistnej zawiera około 850
mg witaminy C w 100 g świeżych owoców. Po ich przetworzeniu metodą liofilizacji, w
uzyskanym liofilizacie znajduje się już, 3360 mg naturalnej witaminy C w 100 g produktu finalnego.
Spółka nie ma własnego zakładu produkcyjnego z uwagi na to, że liofilizacja jest
kosztowną technologią i efektywniej jest współpracować. Zakład produkcyjny przetwarza dostarczony surowiec na gotowy produkt, łącznie z konfekcjonowaniem i etykietowaniem. Spółka posiada tylko magazyn wyrobów gotowych.
BioRóżaJudecki jest wprowadzana do obrotu dopiero na początku roku 2021 r., ale
cieszy się dużym zainteresowaniem. Firma posiada stronę internetową, sklep internetowy, profil na Facebooku, co ułatwia klientom zakup i uzyskanie informacji o produkcie.
Ekojudeccy sp. z o. o. jest firmą rodzinną, zarządzaną przez Pana Andrzeja Judeckiego wraz z bratanicą: Julią Judecką, której udziałowcami są członkowie rodziny Judeckich.
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i zmielonych owoców róży fałdzistolistnej zamkniętych w kapsułkach, bez żadnych
sztucznych dodatków.
Ekologiczna plantacja jest otoczona lasami i łąkami, owoce róży są rwane i obierane ręcznie, do dalszej produkcji są wybierane tylko te najlepsze, zdrowe, odpowiednio
dojrzałe.
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KDRH Karmniki dla ryb hodowlanych
Krystyna Osińska
Krystyna Osińska
ul. Wojska Polskiego 2A
16-406 Rutka-Tartak
pow. suwalski
woj. podlaskie
tel. 508 101 043
e-mail: biuro@kdrh.pl
www.kdrh.pl

Rutka
Tartak

Białystok
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NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
WYTWARZANIE INNOWACYJNYCH KARMNIKÓW DLA NARYBKU
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Państwo Krystyna i Grzegorz Osińscy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni
5,5 ha. oraz agroturystykę. Pan Grzegorz zawsze myślał o prowadzeniu hodowli ryb,
a jego marzeniem była hodowla jesiotra. Rozpoczął od hodowli karpi oraz stworzenia
wędkarskich łowisk specjalnych. Współpracował z Instytutem Rybactwa Śródlądowego
w Pieczarkach, gdzie znajduje się Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych i tam właśnie
poznał dr hab. Mirosława Szczepkowskiego. Skrzyżowały się drogi dwóch pasjonatów
ryb - rolnika i naukowca. Dzięki ich wspólnej pracy rozwiązano problem automatyzacji
karmienia narybku.
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Pan Grzegorz Osiński opracował projekt automatycznego karmnika dla narybku i w 2018 roku rozpoczęły się pierwsze
próby zastosowania urządzenia. Wtedy też
założono firmę. Przez ponad rok prototyp
testowano pod względem przydatności do
hodowli w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytutu, pan Grzegorz Osiński
rozpoczął w 2019 roku produkcję karmników o symbolu KDRH 2.11 z przeznaczeniem dla wylęgarni i ośrodków zarybieniowych. Po testach i uzyskaniu pozytywnej
opinii z Instytutu Rybactwa Śródlądowego
w grudniu 2020 rozszerzono PKD2811Z dla
potrzeb produkcji karmików.
Producent wytwarza trzy rodzaje
karmików dla ryb. Karmik do podawania paszy granulowanej o symbolu KDRH 2.11
(został zgłoszony do urzędu patentowego), karmik do podawania paszy sypkiej (pylistej) KDRH-P, karmik do podawania karmy płynnej (artemię) KDRH-A. Ilość paszy, częstotliwość oraz czas zadawania paszy można dowolnie zaprogramować. Powtarzalność
procesu karmienia jest gwarantowana przez producenta. Karmiki automatyczne dla
ryb hodowlanych są nowoczesne, precyzyjne, niezawodne i trwałe. Wyposażenie produkcyjne składa się z dwóch drukarek 3D, stołu roboczego, drobnych narzędzi, komputera z programem sterującym do karmików. Zakładem kierują oboje małżonkowie.
Pani Krystyna zarządza finansami, a Pan Grzegorz wytwarza karmiki, sprzedaje je i zajmuje się serwisem. Państwo Osińscy chcą rozwijać produkcję karmików i dostarczać do
większej grupy odbiorców. Firma powstała jako odpowiedź na wzrastające wymagania
nowoczesnych hodowców. Produkowane urządzenia są wykorzystywane w ośrodkach
badawczo naukowych na terenie Polski. Korzystając z najnowszych technologii podczas procesów produkcyjnych oraz opierając się na wiedzy i doświadczeniu profesjonalistów w dziedzinie ichtiologii stworzono najwyższej jakości urządzenie do automatycznego dokarmiania ryb, zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce, gwarantujące
oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy, większe przyrosty masy ryb, bezawaryjną
pracę i prostą obsługę. Karmniki zajęły I miejsce w organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie konkursie „Moje własne innowacje” mającym na celu
promowanie małych innowacji opracowanych przez samych rolników lub członków
ich rodzin i mających funkcjonalne zastosowanie w codziennej pracy.
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Swojskie Wyroby Mleczne
Agnieszka Piętka
Agnieszka Piętka
Kolonia Pogorzel 6
08-445 Osieck
pow. otwocki
woj. mazowieckie
tel. 502 769 814
e-mail: agnieszka-pietka1977@wp.pl

Kolonia
Pogorzel

WYRÓŻNIENIE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
SWOJSKIE WYROBY MLECZNE – RANCHO NA KOLONII
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Początkowo Pani Agnieszka Piętka robiła sery na domowe uroczystości, dla przyjaciół i rodziny. Pomysł się sprawdził a zainteresowanie serami było coraz większe, szczególnie ze strony mieszkańców miast i turystów z Warszawy. Następnym etapem było
szukanie kanałów sprzedaży na lokalnych targowiskach. W 2017 roku, po wejściu ustawy o rolniczym handlu detalicznym, mąż Dariusz zagospodarował garaż i dostosował
pomieszczenie do wytycznych powiatowego lekarza weterynarii, dokupiono podstawowy sprzęt do produkcji serów tj kocioł serowarski, prasę do serów, stoły ociekowe,
sita i chłodnię i rozpoczęto produkcję w ramach RHD. Zainteresowanie serami nadal
rosło co wskazywało, że to jest dobry kierunek rozwoju gospodarstwa. Zapadła decyzja
o budowie małego zakładu MOL w zakresie przetwórstwa mleka, w którym obecnie
produkowane są wyroby mleczne. We wrześniu 2020 został oddany do użytku budynek zakładu przetwórstwa w którym rozpoczęła się produkcja produktów mlecznych
na szerszą skalę w ramach MOL.
Produkcja prowadzona jest w oparciu
o nowoczesną linię technologiczną przerobu mleka. Zakład spełnia wymogi weterynaryjne i sanitarne w zakresie produkcji
żywności i jest zarejestrowany w Inspekcji
Weterynaryjnej. Surowiec do produkcji pochodzi z własnego gospodarstwa, mleko
pozyskiwane jest od 30 krów mlecznych,
które dają 400 l wysokiej jakości mleka
dziennie.
Asortyment oferowanych produktów
stale się powiększa, wytwarzanych jest
około 20 smaków serów podpuszczkowych, produkowane są sery dojrzewające,
sery kwasowo-podpuszczkowe, twarożki,
jogurty naturalne, kefiry, masło, maślanki.
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Gospodarstwo oferuje również usługi agroturystyczne i edukacyjne. W 2020 roku
uruchomiono bazę turystyczną w postaci samodzielnej jednostki mieszkalnej i bazę
edukacyjną w postaci wiaty z zapleczem kuchennym, do prowadzenia zajęć. Organizowane są warsztaty serowarskie i imprezy integracyjne dla dzieci i osób dorosłych.
W załączeniu link do filmu prezentującego proces technologiczny wyrobu serów w serowarni https://bit.ly/3gCHw7M.
W warsztatach serowarskich i imprezach integracyjnych uczestniczą
również rolniczki poszukujące dodatkowych źródeł dochodu, emeryci,
osoby bezrobotne. Do budowy małego zakładu MOL w zakresie przetwórstwa mleka uzyskano dofinansowanie
z funduszy unijnych w ramach PROW
2014-2020 poddziałanie 4.2 „Wsparcie
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.
Pani Agnieszka Piętka aktywnie
uczestniczy w życiu gminy oraz w integracji społeczności lokalnej. Promuje
kulturę ludową oraz kultywuje tradycje organizując we własnym gospodarstwie imprezy integrujące społeczność
wiejską. Jest członkiem LGD „Natura
i Kultura” oraz założycielką i przewodniczącą Koło Gospodyń Wiejskich „Pogorzelanki”. Jest również członkiem
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego
Dziedzictwa Kulinarnego.
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Produkty są pakowane i oznaczane etykietami producenta, po czym sprzedawane są
w sklepiku będącym częścią budynku produkcyjnego. Firma jest kierowana przez właścicielkę, prowadzona z pomocą męża, dwóch synów oraz teścia. Utworzone zostało
1 miejsce pracy w ramach samozatrudnienia, a aktualna skala produkcji nie wymaga
zatrudnienia dodatkowych osób.

33

Republika Ściborska - Osada
Ekologiczna, Edukacyjne
Gospodarstwo Agroturystyczne

Banie Mazurskie

Dariusz i Justyna Morsztyn

WYRÓŻNIENIE

Ściborki 6
19-520 Banie Mazurskie
pow. gołdapski
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 665 891 872
e-mail: biegnacy-wilk@post.pl
www. facebook.com/biegnacywilk
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NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI EDUKACYJNEJ I EKOLOGICZNEJ
DZIAŁALNOŚCI „REPUBLIKI ŚCIBORSKIEJ” POPRZEZ UTWORZENIE: - MUZEUM RODZINY KOŹLICZAKÓW I MARUSÓW W STARYM
DOMU Z ZACHOWANĄ CZARNĄ IZBĄ, OGRODÓW ZIOŁOWYCH,
STRONY INTERNETOWEJ OGRODY REPUBLIKI ŚCIBORSKIEJ
Republika Ściborska to ekologiczna osada edukacyjna z zespołem żywych muzeów,
położona na terenie Natura 2000, w najdzikszej części tzw. Dzikich Mazur, na terenie
gminy Banie Mazurskie, na prawdziwym odludziu, kilometr od malutkiej wioski Ściborki, na skraju Lasów Skaliskich i Gór Klewińskich. To swoista enklawa, z wyznaczoną granicą i zestawem typowych dla siebie praw: nie wolno tutaj spożywać alkoholu ani palić
tytoniu, należy wystrzegać się wulgarnych słów a jedzenie jest tylko wegetariańskie.
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W Osadzie hoduje się kilkadziesiąt malamutów i husky. Prowadzone są kursy powożenia psimi zaprzęgami, tzw. kursy maszerskie. Organizowane są rodzinne a także
ojciec - syn - obozy przygodowe, nie używa się tam telefonów komórkowych, smartfonów, komputerów, itp., alkoholu, tytoniu, słodyczy, używek, niezdrowej żywności. Całoroczny obiekt można zwiedzać, korzystać z ofert dla grup, warsztatów i programów
wizyt studyjnych. Można tu też brać udział w licznych cyklicznych wydarzeniach. Kolejnym działaniem, który zwiększa atrakcyjność gospodarstwa są ogrody, w których odtwarzane są stare zapomniane gatunki. W 2020 r. powstały nowe strony internetowe:
Ogrody Republiki Ściborskiej, gdzie zamieszczane są oraz praktyczne rady od „zielarek
ze Ściborek” oraz druga, poświęcona budowie harcerskiego muzeum w Republice Ściborskiej - Muzeum Ruchu Puszczańskiego. Strony internetowe – to główne źródło informacji o „Republice Ściborskiej”. Do Osady przybywają ludzie z najdalszych zakątków
świata, aby poczuć historię naszych pradziadków.
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KATEGORIA RODZINNA

W Osadzie stworzono największy zespół muzeów w regionie: - Muzeum Polarne, - Muzeum Indiańskie, - Muzeum Marii Rodziewiczówny,- Skansen Chat Traperskich, - Chatka
z Puszczy Boreckiej, - Muzeum Rodziny Koźliczaków i Marusów w starym domu z zachowaną czarną izbą otwarte w 2019r., - zabytkowa pasieka pszczół (założona w 1935 roku
wraz z barciami) - nadal czynna, - historyczne gospodarstwa z 1778 r., 1840 r., 1844 r.
Jest tu także: - wioska indiańska (okres letni), - Galeria „U Olesia” z wyrobami lokalnymi - chata maszera i powstające Muzeum Psów Zaprzęgowych, - rosyjska bania biała
(baniowanie w tradycji uralskiej), - tradycyjne studnie z wodą pitną, - przejście graniczne do Republiki Ściborskiej, - ogrody ziołowe. Stworzenie tego miejsca było wyzwaniem na lata, stało się miejscem życia i dbałości o dziedzictwo dla całej 5 – osobowej
rodziny. W gospodarstwie pracuje 7 osób: właściciele gospodarstwa oraz 5 osób zatrudnionych na pełnym etacie (zatrudnione jako osoby trwale bezrobotne), sezonowo
i dorywczo z gospodarstwem współpracuje ok. 30 osób z okolicznych popegeerowskich miejscowości. Liczne zainteresowania gospodarza (ekolog, harcerz, maszer, indianista, interesuje się kulturą eskimoską, bohater kilku filmów i reportaży) znajdują odzwierciedlenie w jego działalności.
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Spółdzielnia Socjalna „Solniczka”
Magdalena Fabiniak
ul. Poznańska 1
62-650 Kłodawa
pow. kolski
woj. wielkopolskie
tel. 509 953 134
e-mail: spoldzielnia.solniczka@wp.pl
www.solniczka.spoldzielnie.org

Poznań

Kłodawa

I MIEJSCE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
BISTRO „SOLNICZKA”
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Spółdzielnia Socjalna „Solniczka” powstała w 2019 roku. Jest to jedyna spółdzielnia socjalna na obszarze 5 gmin.Tworzą ją podmioty prawne: Gmina Kłodawa
oraz Stowarzyszenie „Solna Dolina” LGD
a także Klub Sportowy Górnik Kłodawa,
Stowarzyszenie „Kłodawska jedynka”, OHP
Kłodawa. Pozostali członkowie to osoby
długotrwale bezrobotne o niskich dochodach, którzy powrócili na rynek pracy, nastąpiła ich reintegracja zawodowa. Z ludzi
dotychczas niezaradnych, pozbawionych
szans na sukces na rynku pracy, stają się
ludźmi kreatywnymi i aktywnymi. Powstanie spółdzielni było efektem zainteresowania klientów indywidualnych usługami
cateringowymi i kompleksowym przygotowywaniem uroczystości rodzinnych przy
niskiej podaży tych usług na lokalnym rynku.
20 stycznia 2020 roku, spółdzielnia uruchomiła lokal gastronomiczny „Bistro Solniczka” z ofertą domowych obiadów, ciast, deserów, kawy, a także niepowtarzalnych
domowych fast foodów. Bistro zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych, dostarcza catering zarówno do domu klienta, jak i na różnego rodzaju konferencje i szkolenia. Codziennie wydawanych jest około 100 obiadów oraz realizowane są zamówienia cateringowe dla klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych.
Głównym celem bistro jest przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości usług
przy relatywnie niskiej cenie. Wykwalifikowany i doświadczony 6 osobowy personel
gotuje z pasją i sercem, codziennie dokładając starań, aby zaspokoić różnorodne gusta
klientów – starszych osób, całych rodzin, oraz różnych firm.
To miejsce jest stworzone dla ludzi i działa dzięki ludziom. Dlatego bistro wspiera też lokalnych rolników i przedsiębiorców. Zarówno warzywa, mięso, pieczywo, jak
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W „Bistro Solniczka” dużą uwagę przywiązuje się do komfortu i jakości pracy zatrudnionego personelu. Na samym początku funkcjonowania, co przypadło na w okres
obostrzeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego, kiedy lokal nie mógł być
otwarty, nie skorzystano z możliwości wprowadzenia świadczeń postojowych tylko
wypracowano rozwiązania zapewniające stabilizację pracy świeżo zatrudnionym osobom. Posiłki były nadal przygotowywane i wydawane przez okienko. W bistro decyzje
dotyczące kierunków rozwoju podejmowane są wspólnie przez pracowników i osobę
zarządzającą. Prezes spółdzielni motywuje zespół do poszukiwania wspólnych metod
służących realizacji celu, a opinia współpracowników jest dla niego bardzo istotna.
Sprzyja to bardzo dobrej komunikacji w zespole. Przedsięwzięcie było współfinansowane ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna
– projekty konkursowe, w ramach projektu: „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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INICJATYWY SPOŁECZNE

i pozostałe produkty dostarczane są codzienne przez lokalnych dostawców w ramach
krótkich łańcuchów dostaw. Wypracowanie takiego modelu współpracy znacząco
przyczynia się do budowania lokalnego kapitału i zacieśnia więzi społeczne.
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Spółdzielnia Socjalna „Łęgowianka”
Anita Ryba
ul. Polna 16 b
37-433 Bojanów
pow. stalowowolski
woj. podkarpackie
tel. 660 670 725
e-mail: kontakt@legowianka.pl
www.legowianka.pl

Bojanów
Rzeszów

WYRÓŻNIENIE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
PROJEKTOWANIE WSPÓŁCZESNYCH STROJÓW LUDOWYCH
STYLIZOWANYCH TEMATYCZNIE DO ZAINTERESOWAŃ
KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
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Spółdzielnia Socjalna Łęgowianka działa od 2018r. w branży kulturalno-edukacyjnej i rozrywkowej. Zakłada trzy główne kierunki działania:
•
warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
•
zajęcia animacyjne: warsztaty rękodzielnicze, zajęcia muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz występy Kapeli Ludowej „Łęgowianie” Tadka Szczęcha,
•
wyrób strojów ludowych oraz historycznych (projektowanie, szycie, haftowanie),
przeróbki krawieckie.
Misją Spółdzielni Socjalnej Łęgowianka jest upowszechnianie materialnej i niematerialnej kultury ludowej regionu lasowiackiego.
Do konkursu zostało zgłoszone projektowanie współczesnych strojów ludowych
stylizowanych tematycznie do zainteresowań Kół Gospodyń Wiejskich.
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INICJATYWY SPOŁECZNE

Przedsięwzięcie powstało z połączenia pasji i zamiłowania do kultury ludowej
ze sposobem na życie osób tworzących spółdzielnię.
Łęgowianka projektuje stroje z haftem
współczesnym, w różnych kolorach, krojem wzorowane na ubiory ludowe. Przedsięwzięcie przyczynia się do podtrzymania
i propagowania miejscowego Dziedzictwa
Kulturowego poprzez wyrób strojów ludowych, (projektowanie, szycie, haftowanie) oraz
prowadzenie warsztatów rękodzielniczych
z różnych dziedzin zarówno tradycyjnych (plastyka obrzędowa Lasowiaków: bibułkarstwo,
plecionkarstwo, haft, koronka, makrama, itp.)
oraz współczesnych (decoupage, scrapbooking, quilling, foamiran, kanzashi, itp.).
Pracownia spółdzielni dostosowana jest
do prowadzenia zajęć, które wymagają nietypowych potrzeb tj. batik, papier czerpany.
W spółdzielni zatrudnieni są mieszkańcy okolicznych miejscowości – 5 osób, w tym
osoby powyżej 45 roku życia mające trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy, osoba przebywająca na świadczeniach przedemerytalnych, osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, osoba przebywająca na emeryturze.
Na terenie gminy nie występuje podobna oferta.
Spółdzielnia Socjalna Łęgowianka aktywnie współpracuje z innymi podmiotami,
w tym z samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przyczyniając się do promocji powiatu,
regionu i Podkarpacia. Dzięki usługom
spółdzielni upowszechniają się tradycyjne
przyśpiewki, melodie, tańce, hafty i stroje
ludowe. Spółdzielnia aktywnie działa na
rzecz rozwoju lokalnego. Śmiało można powiedzieć, że organizacja buduje kapitał społeczny poprzez integrację społeczności lokalnych.
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Stowarzyszenie Rozwoju
Społecznego Vita Warmia

Jeziorany

Mateusz Korwat
ul. Kościuszki 1/3
11-320 Jeziorany
pow. olsztyński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 535 057 878
e-mail: vita.warmia@gmail.com
www.facebook.com/VitaWarmia

WYRÓŻNIENIE

NAGRODZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE:
AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY JEZIORANY POPRZEZ
STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO VITA WARMIA
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Celem powołanego w 2019r. Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Vita Warmia jest
działalność publiczna na rzecz ogółu społeczeństwa, ze szczególnym wyróżnieniem
mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie realizuje następujące zadania: organizacja warsztatów artystycznych,
plastycznych, ceramicznych, teatralnych i fotograficznych, promowanie produktów
ekologicznych, organizację ekotargów na rynku w Jezioranach, organizacja rajdów
rowerowych, stworzenie mapy z naniesionymi szlakami turystycznymi oraz obiektami
turystycznymi w Gminie Jeziorany, organizacja wspólnego kolędowania.
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ściowe, godne zainteresowania i dumy. Stowarzyszenie uświadamia, że nasza postawa
życiowa zależy od nas samych i udowadnia, że Jeziorany to miejsce na Ziemi, w którym
warto żyć, bo tutaj również można realizować swoje pasje. Wystawcy w Galerii Vita Warmia prezentują wyroby z różnych dziedzin sztuki, np.: haftu, grafiki, malarstwa, rzeźby,
płatnerstwa, ceramiki, wyrobów z przędzy, kolorowego szkła, skóry, wikliny, drewna.
Rozwijająca się od kilku lat agroturystyka przyciąga turystów poszukujących atrakcji
w okolicy. Galeria Vita Warmia na rynku w Jezioranach, sama stanowiąc atrakcję turystyczną, stała się naturalnym miejscem, w którym turyści szukają porady i piękna.
W toku rozwoju Galerii nastąpił wzrost odwiedzających z 400 w pierwszym roku do
obecnie ponad 2000. Turyści są zachwyceni tym, że w maleńkim miasteczku istnieje
miejsce, w którym można się zaopatrzyć w stare mapy, mapy turystyczne Jezioran
i okolic, obejrzeć makietę średniowiecznych Jezioran, stare zdjęcia, itp. Koncerty oraz
wystawy odbywają się również w kościele poewangielickim.
W sezonie letnim organizowane są spotkania społeczno-kulturalne, np. cyklicznie
organizowany „Eko Targ”, który stał się wydarzeniem znanym i popularnym wśród turystów i mieszkańców regionu. Organizacja tych wydarzeń wpłynęła znacząco na ruch
turystyczny.
W Stowarzyszeniu jest zatrudnionych 5 osób na umowy cywilnoprawne.
Stowarzyszenie korzystało z dofinansowania z Gminy Jeziorany oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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W Jezioranach od kilku lat Stowarzyszenie pracuje z grupą dzieci i młodzieży,
z tak zwanych zagrożonych rodzin. Pokazuje, że przy minimalnym wsparciu można zorganizować przedsięwzięcia artystyczne i rekreacyjne. Sami członkowie Stowarzyszenia
interesują się różnymi dziedzinami sztuki, tworzą amatorsko, chcą pokazać mieszkańcom, że w Jezioranach jest kultura, że w Jezioranach „da się” i że to miejsce jest warto-
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Rada XXI edycji
ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”
Przewodnicząca
Bożenna Łęcka-Mularczyk

- Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”

Członkowie
Barbara Odrobińska

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Paweł Mucha

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Katarzyna Kowalska

- BNP PARIBAS Bank Polska S.A.

Roman Sobiecki

- Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”

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

- Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”

Maria Czeley-Dudek

- Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”

Mira Dzięgielewska

- Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”

Wojciech Nalazek

- Telewizja Polska Program 1 Redakcja Audycji Rolnych

Damian Kozłowski

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

Marzena Kalinowska

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

Małgorzata Pucek

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Beata Filipiak

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Grzegorz Cetner

- Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu

Zdzisław Ginalski

- Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu

Michał Wnęk

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

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
SPOSÓB NA SUKCES
na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość
na obszarach wiejskich
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§ 1.
Niniejszy Regulamin ogólnopolskiego 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 ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”, zwanego dalej „Konkursem” 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 i miastach do dwudziestu
tysięcy mieszkańców, 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 jako prowadzenie nowouruchomionej działalności gospodarczej lub wdrożenie nowego rozwiązania,
pomysłu lub/i projektu w ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej (np. innowacyjnego).
§ 3. Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, zwane dalej „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) BNP Paribas Bank Polska S.A.,
8) Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej;
9) Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat;
10) Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia;
11) Stowarzyszeniem Sposób na Sukces;
12) Urzędem Patentowym RP.
1.
2.
3.
4.
5.
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§ 4. Rada konkursu
W celu wyłonienia laureatów i wyróżnionych w Konkursie powołuje się Radę Konkursu.
Radę konkursu, zwaną dalej „Radą”, powołuje Dyrektor Centrum spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa,
w §3 i patronów medialnych, zarekomendowanych do składu Rady przez te podmioty.
Przewodniczącego Rady, wybiera Rada spośród swoich członków.
Członkowie Rady konkursu powoływani są bezterminowo.
Ustanie członkostwa w Radzie następuje w wyniku:
1)
rezygnacji z członkostwa w Radzie przez jej członka;
2)
rezygnacji podmiotu reprezentowanego przez członka Rady ze współpracy przy organizacji Konkursu;
3)
odwołania członka ze składu Rady lub całego składu Rady, z zastrzeżeniem ust. 6;
4)
śmierci członka Rady.
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6.

Odwołania członków ze składu Rady lub całego składu Rady dokonuje Dyrektor Centrum w drodze zarządzenia,
informując o tym na piśmie odwołanych członków Rady oraz Radę. Odwołanie może nastąpić w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających danemu członkowi dalszego uczestnictwa w pracach Rady.
7. W przypadku ustania członkostwa w przypadkach, o których mowa w ust. 5, Dyrektor Centrum wydaje zarządzenie
ustalające aktualny skład Rady o nowych członków w miejsce członków w miejsce członków, co do których członkostwo
w Radzie ustało lub powołanie nowego składu Rady w przypadku odwołania dotychczasowego.
8. Do zadań Rady należy:
1) wyłonienie grupy laureatów oraz wyróżnionych w Konkursie;
2)
wnioskowanie w sprawie ustalenia Regulaminu oraz jego zmian.
9. Rada może zarekomendować laureata Konkursu do nagrody „Grand Prix” Konkursu za wybitne osiągnięcia.
10. Wyłonienie laureatów i wyróżnionych w Konkursie odbywa się w trzech etapach:
1) I etap - ocena przez członków Rady przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu na podstawie informacji zawartych
w Kartach zgłoszeń udziału w Konkursie, w tym w załącznikach do tych Kart, zakończony wyłonieniem przez
Radę grupy nominatów;
2) II etap - ocena przez Radę zgłoszonych przedsięwzięć na podstawie wizytacji terenowych przeprowadzanych u
nominatów przez członków Rady, zgodnie z kryteriami oceny przedsięwzięć, określonymi w § 7;
3) III etap - wyłonienie spośród nominatów - laureatów i wyróżnionych w Konkursie oraz w przypadku wybitnych
osiągnięć wyłonienie laureata rekomendowanego do nagrody „Grand Prix” Konkursu.
11. Przewiduje się możliwość przesunięcia terminu rozstrzygnięcia danej edycji Konkursu w przypadku, gdy ze względu na
obowiązujące przepisy przeprowadzenie wizytacji terenowych nie będzie możliwe w założonym terminie.
1.

2.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

§ 5. Warunki udziału w Konkursie
W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, które:
1) spełniają wymagania formalno-prawne, konieczne do prowadzenia danego rodzaju działalności;
2) uruchomiły i zrealizowały przedsięwzięcie zgłoszone do Konkursu w okresie wskazanym w zarządzeniu
Dyrektora Centrum w/s ogłoszenia danej edycji konkursu, opublikowanym na stronie internetowej Centrum;
3) prowadzą przedsięwzięcie na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;
4) złożą kartę zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z procedurą konkursową zawartą w § 6.
W danej edycji konkursu mogą uczestniczyć podmioty które nie były nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich
edycjach konkursu.
§ 6. Procedura konkursowa
Karty zgłoszeń udziału w Konkursie wraz z wymaganymi załącznikami można składać do:
1) Centrum; lub
2) wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca prowadzenia przedsięwzięcia
zgłoszonego w Konkursie.
Centrum przyjmuje zgłoszenia udziału w Konkursie (Karty zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami) z terenu całego
kraju.
Przedsięwzięcie objęte zgłoszeniem udziału w Konkursie musi spełniać minimum jedno z kryteriów, określonych w § 7.
Zgłaszający powinien przypisać zgłaszane przedsięwzięcie do jednej z czterech kategorii:
1) indywidualna;
2) zespołowa;
3) rodzinna;
4) inicjatywy społeczne (np. spółdzielnie socjalne, gminy, zakłady aktywizacji zawodowej).
Rada jest uprawniona do zmiany kategorii zgłoszonego przedsięwzięcia w ramach kategorii, o których mowa w ust. 4.
Karty zgłoszenia udziału w Konkursie wraz z wymaganymi załącznikami (stanowiącymi integralną część zgłoszenia)
należy składać w wersji:
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1) papierowej - wypełnione i podpisane zgodnie ze wzorami określonymi w Załącznikach nr 1 - 3 do Regulaminu,
z załączeniem zdjęć, kopi certyfikatów, oświadczeniami, dyplomami, itd. - w 3 egzemplarzach; oraz
2) elektronicznej - na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej w 1 egzemplarzu.
Karty zgłoszenia, o których mowa w ust. 6 należy przesyłać:
1) bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów,
z dopiskiem: Konkurs „Sposób na Sukces”; lub
2) do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia
(w przypadku gdy zgłoszenie udziału w Konkursie następuje za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka
doradztwa rolniczego).
Zgłaszając udział w Konkursie należy potwierdzić realizację zgłaszanego przedsięwzięcia - poprzez poświadczenie
prowadzenia tego przedsięwzięcia na Karcie zgłoszenia udziału w Konkursie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 9.
W przypadku zgłoszenia udziału w Konkursie:
1) bezpośrednio do Centrum - poświadczenia, o którym mowa w ust. 8, może dokonać odpowiednio: urząd
gminy, urząd miasta i gminy, urząd miasta lub dany Oddział Centrum;
2) za pośrednictwem właściwego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego - poświadczenia, o którym mowa
w ust. 8, dokonuje ten ośrodek.
§ 7. Kryteria oceny przedsięwzięć
Przedmiotem oceny w ramach Konkursu są: działalność lub przedsięwzięcia uruchomione/wdrożone w okresie,
o którym mowa w § 5 ust. 1, pkt 2.
W Konkursie obowiązują następujące kryteria oceny:
1)
osiągnięte efekty działalności;
2)
innowacyjność zrealizowanego przedsięwzięcia (ocena skuteczności wdrożenia);
3)
zasięg działalności (podpisywanie umów na dostawę surowca, zasięg sprzedaży, wykorzystywanie lokalnych
zasobów czynników produkcji, współpraca ze środowiskiem lokalnym);
4)
dbałość o ochronę środowiska naturalnego, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
5)
źródła finansowania działalności, w tym ze środków Unii Europejskiej (PROW i inne);
6)
okres funkcjonowania podmiotu;
7)
zatrudnienie ogółem na dzień zgłoszenia, w tym powstałe w wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia;
8)
wyposażenie zakładu pracy (techniczne, socjalne);
9)
posiadane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia;
10) sposób kierowania firmą;
11) perspektywy na przyszłość (plany właścicieli na przyszłość).
§ 8. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie Konkursu polega na wyłonieniu przez Radę laureatów i wyróżnionych w Konkursie, z zastrzeżeniem
ust. 2-5.
Wyłonienie laureatów odbywa się poprzez przyznanie przez Radę I, II i III miejsca w Konkursie w kategoriach, o których
mowa w § 6 ust. 4. Możliwe jest przyznanie miejsc ex-equo.
Wyłonienie wyróżnionych w Konkursie odbywa się w kategoriach, o których mowa w § 6 ust. 4.
W przypadku szczególnie wyróżniającego się spośród wszystkich zgłoszonych przedsięwzięcia - Rada może
zarekomendować Organizatorowi Konkursu dodatkowe wyróżnienie laureata Konkursu nagrodą „Grand Prix” Konkursu.
Decyzje Rady w sprawie wyłonienia laureatów w zakresie I, II i III miejsca w Konkursie, a także w sprawie wyłonienia
wyróżnionych, podobnie jak rekomendacja do nagrody „Grand Prix” Konkursu - są ostateczne i nie przysługuje od nich
prawo odwołania.

XXI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

1.

2.

1.
2.
3.

4.
1.

§ 9. Laureaci i wyróżnieni
Organizator może przyznać nagrody:
1) laureatom - wyłonionym w Konkursie - za zajęcie I, II i ill miejsca w Konkursie;
2) wyróżnionym - wyłonionym w Konkursie;
3) laureatom - wyłonionym w Konkursie, zarekomendowanym przez Radę do nagrody „Grand Prix” Konkursu.
Nagrody dla podmiotu, który został wyłoniony przez Radę Konkursu jako laureat lub wyróżniony mogą być fundowane
także przez samorządy oraz inne instytucje i organizacje.
§ 10. Przeprowadzenie Konkursu
Konkurs ma charakter stały i przeprowadzany jest w ramach kolejnych edycji Konkursu raz w roku, po ogłoszeniu danej
edycji przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w drodze zarządzenia.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu danej edycji Konkursu podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Centrum
Doradztwa Rolniczego.
W zarządzeniu o ogłoszeniu danej edycji Konkursu określa się:
1) termin składania zgłoszeń do Konkursu;
2) okres realizacji przedsięwzięcia zgłaszanego do Konkursu, wymagany w danej edycji Konkursu;
3) datę rozstrzygnięcia Konkursu.
Zgłoszenia udziału w Konkursie należy doręczać na adres jak w § 6 ust. 7 pkt 1 lub 2.
§ 11. 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.
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§ 12. Postanowienia końcowe
Laureaci Konkursu oraz wyróżnieni w Konkursie uzyskują w związku z udziałem w Konkursie prawo do promowania
prowadzonej przez nich działalności, polegające na prawie
do stosowania określenia: „Laureat konkursu Sposób na Sukces w roku .................................
lub odpowiednio „Wyróżniony w konkursie Sposób na Sukces w roku .....................................
lub odpowiednio „Laureat Nagrody Grand Prix w konkursie Sposób na Sukces w roku .............
(np. na stronach internetowych, folderach reklamowych i in.).
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 - Zespołu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Brwinowie - tel. 22/ 125 62 12 lub 22/ 125 62 13.
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Indywidualne Gospodarstwo Rolne
Dyniowy Zakątek
Michał i Joanna Starak
Olszany 171
58-150 Strzegom
pow. świdnicki
woj. dolnośląskie
tel. 603 168 653
e-mail: mstarak@wp.pl
www.Facebook/Dyniowy Zakątek

Przedsięwzięcie nagrodzone w XX edycji
konkursu:
Nagroda w kategorii indywidualnej za utworzenie Dyniowego Zakątka.
Pan Michał Starak, prowadzi wraz z żoną
Joanną wielopokoleniowe, istniejące od
1945 r. gospodarstwo rolne ze sławną już
domową przetwórnią ukierunkowaną na
produkty głównie z dyni. Gospodarz już od
16 lat uprawia dynię. Przez wiele lat sprzedawano obraną dynię dużym przetwórniom w
kraju i zagranicą, aż wreszcie postanowiono
zająć się jej przetwórstwem w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).
Dzięki pasji i zaangażowaniu właścicieli
powstał Dyniowy Zakątek. Zaczęli od kilku
dyniowych słoiczków na potrzeby rodziny,
później odbiorcami byli znajomi i znajomi
znajomych oraz uczestnicy lokalnego Święta
Dyni w Wierzbnej i okolicznych jarmarków.
Co można zrobić z dyni? Inwencja i kreatywność Państwa Starak nie ma końca, powstają pomysłowe i pyszne produkty: dżemy
i konfitury dyniowe, masło z pestek dyni
(bez cukru, bez mleka), musy, pasty, ajvary,
humusy, smalczyki, paprykarz, keczup, soki
i syropy, a także chleb z dynią, ciasta, ciasteczka i bułeczki, czekolada z pestkami
dyni bez cukru oraz mleka, wegański jogurt
dyniowy, dynianka (kasza jaglana z dynią
i pomarańczami). Nie może też zabraknąć oleju z pestek dyni i prażonych pestek
smakowych bądź naturalnych. Dyniowy
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Zakątek ma w swojej ofercie ponad 30 produktów, które oferuje swoim klientom bezpośrednio w gospodarstwie, w malutkim
pięknie urządzonym sklepiku bądź na targach, jarmarkach i kiermaszach. Składniki
dodawane do dyniowych specjałów są najwyższej jakości, wszystko jest przygotowywane bez dodatków i zagęszczaczy. Klienci
oprócz nisko przetworzonych produktów,
uzyskują od Pana Michała informacje o procesie produkcji czy użytych surowcach, co
sprawia, że chętniej wracają po sprawdzone
i wypróbowane produkty.
Państwo Starak wprowadzają do swojego
sklepu również produkty innych lokalnych
wytwórców: musztardę, pesto paprykowe,
niedźwiedzi czosnek, sery owcze, kozie i krowie, owcze jogurty, vege pasztety sojowe,
mleczko sojowe i vege słodkości oraz pyszne
chleby na zakwasie - żytnie i pszenne.
Dyniowy Zakątek to biznes, w którym
właściciele nie zatrudniają pracowników,
pracują z domownikami.
Liczne nagrody i dyplomy oraz referencje
i podziękowania za organizację wyjątkowych
dyniowych poczęstunków, a także współpracę z lokalnymi organizacjami stanowią dowód uznania dla Dyniowego Zakątka.
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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
52

PROW 2014 - 2020

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

Przedsięwzięcie nagrodzone w XX edycji
konkursu.
Nagroda w kategorii rodzinnej za uruchomienie enoturystyki na bazie winnicy widokowej w Kamborni.
Winnica Widokowa powstała w 2013 r.
na bazie istniejącego gospodarstwa rolnego. Obejmuje obszar 4 ha, na którym uprawianych jest kilkanaście odmian winorośli.
Jest położona na wzgórzach podkarpackiej
Komborni, gdzie na wysokości 470 m n.p.m.
degustacjom wina towarzyszy widok na
przepiękną panoramę Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Horyzont,
który stanowi tło winnicy ma długość ponad
100 km od słynnych Bieszczadzkich Połonin,
aż po rozświetlone po zmroku podkarpackie miasta i miasteczka. Mały raj na Ziemi.
Lokalizacja Winnicy na stoku południowo-zachodnim o nachyleniu 20% wymaga innowacyjnych metod prowadzenia uprawy,
pielęgnacji i zbioru winorośli. Widokowa
to miejsce rodzinne, w którym każdy owoc
jest traktowany z wyjątkową troską i miłością, dzięki czemu powstaje płynna rozkosz.
Obecnie w Winnicy zatrudnione są 4 osoby.
Przedsięwzięcie konkursowe dotyczy budowy budynków i zaplecza dla produkcji win
oraz budowy tarasu widokowego dla gości
z zapleczem gastronomiczno – sanitarnym.
Powstała baza stanowi doskonałe miejsce do
spotkań miłośników wina i winnic. Podczas
szkoleń właściciele z przyjemnością dzielą
się swoją wiedzą na temat innowacyjnych

metod pielęgnacji i uprawy winorośli. To
również ostoja dla turystów i odpoczywających, którzy zainteresowani są enoturystyką.
Winnica stała się miejscem bardzo popularnym o czym świadczy fakt, że w ubiegłym sezonie odwiedziło ją kilka tysięcy osób. W ten
sposób Winnica Widokowa w krótkim czasie
stała się jedną z nielicznych winnic enoturystycznych w regionie cieszących się taką
frekwencją. Właściciele wykorzystują lokalne
zasoby materialne (ziemia, nieruchomości
zabudowane, maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologii uprawy często
własnego pomysłu i konstrukcji) oraz ludzkie (zatrudniani pracownicy to mieszkańcy
okolicznych miejscowości). Wspólne zaangażowanie pracujących osób, ich pasja gwarantuje osiąganie celu, jakim jest produkcja
wyśmienitych win oraz funkcjonowanie stale
rozwijającego się kompleksu łączącego działalność Winnicy z enoturystyką.
W roku 2019 wina Sejblaj i Solares zostały
uhonorowane złotym i srebrnym medalem
Międzynarodowego Konkursu Win „Galicja
Vitis”. Wyroby z Winnicy otrzymały też dyplomy w ramach VI konkursu Polskich Win, Jasło
2019. Winnica Widokowa posiada Certyfikat
członkostwa w Karpackim Szlaku Win jako
animator Szlaku.
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„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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Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027
Plan strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej będzie wspierać zrównoważony rozwój polskiego
rolnictwa, przyczyni się do poprawy dochodów rolniczych, aby je zbliżyć do dochodu w gospodarce narodowej, wesprze poprawę konkurencyjności i odporność na ryzyka klimatyczne i rynkowe gospodarstw rolnych oraz efektywność gospodarowania.
WPR będzie promować zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku. Będzie też wspierać ochronę zasobów naturalnych takich jak woda, gleba i powietrze, oraz produkcję i wykorzystanie zrównoważonej energii.
Plan będzie wspierać rozwój obszarów wiejskich, żeby były atrakcyjnym miejscem do mieszkania i pracy, wyposażonym w potrzebną infrastrukturę, posiadającym sieć inteligentnych
usług. Plan będzie rozwijać różnorodność gospodarczą, w tym biogospodarkę oraz aktywność zawodową i społeczną mieszkańców obszarów wiejskich, szczególnie osób wykluczonych.
Żywność będzie produkowana w sposób przyjazny środowisku, przy ograniczonej ilości dodatków chemicznych. Ograniczone zostaną straty żywności i jej marnowanie. Priorytetem
będzie wysoka jakość żywności, jej wartości odżywcze i poprawa dobrostanu zwierząt.
Upowszechniane i wdrażane będą rozwiązania naukowe i innowacyjne, w tym cyfrowe, usuwające bariery rozwojowe na obszarach wiejskich i w rolnictwie. W tym celu wykorzystany
będzie System Wiedzy i Innowacji Rolniczej.
Wsparcie w ramach WPR ma na celu dalszą poprawę zrównoważonego rozwoju rolnictwa,
żywności i obszarów wiejskich oraz przyczynia się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:
1. Wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego.
2. Zwiększenie troski o środowisko, w tym w zakresie różnorodności biologicznej oraz
intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych
celów związanych ze środowiskiem i klimatem, w tym jej zobowiązań wynikających z
Porozumienia Paryskiego.
3. Wzmocnienie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich i rozwiązywanie
problemów społecznych.
Ad. 1 Wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego,
W ramach celu 1 zakłada się, że trwałej poprawie dochodowości działalności rolniczej będą
sprzyjały interwencje WPR takie jak:
1) poprawiające dochodowość gospodarstw rolnych, szczególnie tych o mniejszej
wielkości ekonomicznej – płatności bezpośrednie,
2) poprawiające zdolność gospodarstw do zapobiegania zniszczeniu potencjału
produkcyjnego gospodarstw a także umożliwiające zmniejszanie strat spowodowanych zmianami koniunktury na rynkach, katastrofami naturalnymi, czy chorobami instrumenty zarządzania ryzykiem,
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3) wspierające restrukturyzację i modernizację gospodarstw,
4) modernizujące i poprawiające konkurencyjność gospodarstw, w tym zwiększające ich innowacyjny charakter.
Natomiast skracanie łańcuchów dostaw i poprawa organizacji łańcucha dostaw będzie realizowane poprzez następujące działania:
1) na rzecz rozwoju sektora pszczelarstwa poprzez inwestycje poprawiające ich odporność i konkurencyjność oraz rozwijające kapitał ludzki,
2) rozwijające różne formy współpracy rolników i producentów rolnych a także
wzmacniające współpracę nauki i praktyki. Kompleksowe wsparcie planowane
jest w ramach interwencji sektorowych dla sektora owoców i warzyw – w celu zapewnienia poprawy łańcuchów dostaw i optymalizacji produkcji w tym sektorze,
3) wspierające szczególnie mniejsze gospodarstwa w podejmowaniu działalności
gospodarczej z zakresu małego przetwórstwa, rolniczego handlu detalicznego
(RHD) oraz MOL,
4) wzmacniające powiązanie producentów z podmiotami przetwórstwa rolno-spożywczego poprzez inwestycje modernizujące i rozwijające zakłady przetwórcze,
5) wspierające działania informacyjno - promocyjne w zakresie żywności produkowanej w unijnych i krajowych systemach jakości.
Komplementarnie do interwencji Planu w zakresie organizacji łańcuchów dostaw, cyfryzacji w rolnictwie, a także w obszarze poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla sektora rolno-spożywczego, które może mieć wpływ na poprawę konkurencyjności i innowacyjności
polskiego rolnictwa, będzie mogło być realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy
(KPO) oraz w ramach programów finansowanych ze środków Polityki Spójności.
Ad. 2 Zwiększenie troski o środowisko, w tym w zakresie różnorodności biologicznej
oraz intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem, w tym jej zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego.
Główne identyfikowane potrzeby w obszarze klimatu i środowiska koncentrują się wokół
wody, jej jakości i dostępności. Kolejne ważne obszary to stan gleb i powietrza. Kwestie zanieczyszczeń gleby, wód, przede wszystkim powierzchniowych a także powietrza, szczególnie poprzez emisje gazów cieplarnianych, pokazują m.in. jak duże zmiany, w tym zwiększenie presji rolnictwa na środowisko obserwujemy w Polsce. Podejście strategiczne przyjęte w
Planie ma na celu zapewnienie zrównoważonego wdrożenia zachęt do stosowania w produkcji rolniczej praktyk poprawiających dobrostan zwierząt i zmniejszających presję rolnictwa na środowisko, w tym na stan wody, gleb i powietrza.
Planuje się, że w zakresie potrzeb związanych z ochroną środowiska oraz przeciwdziałania
zmianom klimatu wdrożone zostaną interwencje, które sprzyjać będą:
1) zachęcaniu rolników do stosowania praktyk poprawiających stan gleb, wody
i powietrza a także ograniczających zanieczyszczenia w wyniku stosowania
nawozów i pestycydów – ekoschematy, oraz inwestycje z zakresu rolnictwa precyzyjnego,
2) poprawiających stan środowiska naturalnego poprzez zwiększenie roli terenów
leśnych, stosowanie praktyk zwiększających zawartość węgla drzewnego w glebie,
poprawiających retencję wodną gleb,
3) poprawiających właściwe gospodarowanie zasobami naturalnymi m.in. poprzez ograniczenie zużycia wody i energii a także wdrożenie inwestycji z zakresu
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retencji wodnej i zastosowania energii odnawialnej, w tym z biomasy w procesie
produkcyjnym – inwestycje OZE, mała retencja, biogazownie,
4) zapobiegających degradacji krajobrazu wiejskiego i chroniących środowisko
naturalne na obszarach wiejskich poprzez ochronę cennych siedlisk ptaków krajobrazu rolniczego, wdrożenie praktyk odnawiających i ochraniających pasy kwietne,
łąki a także inne elementy krajobrazu. Dodatkowo wspierane będzie rolnictwo
ekologiczne
Ad. 3 Wzmocnienie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich i rozwiązywanie problemów społecznych.
Osiąganie ambitnych celów środowiskowo – klimatycznych wyznaczonych dla Wspólnej Polityki Rolnej wymaga także zapewnienia odpowiedniego transferu wiedzy i działań informacyjno-edukacyjnych. Takie działania realizowane będą poprzez szkolenia dedykowane dla
rolników oraz zapewnienie odpowiednich usług doradczych, umożliwiających planowanie
rozwoju gospodarstw z uwzględnieniem zachowania i ochrony środowiska naturalnego
i ograniczania zmian klimatu.
Wzmocnienie struktury społeczno – ekonomicznej obszarów wiejskich w Polsce jest uzależnione od wielu czynników w tym m.in. od poprawy stanu infrastruktury technicznej, poprawy dostępności ludności wiejskiej do podstawowych usług publicznych z zakresu ochrony
zdrowia, opieki społecznej ale także odpowiednich usług związanych z zakładaniem działalności gospodarczej, mobilnością a także dostępem do usług wolnego czasu.
Uwarunkowane jest to też wzmocnieniem rozwoju przedsiębiorczości a także odwróceniem
trendów związanych ze starzeniem się społeczeństwa i wyludnianiem się obszarów peryferyjnych.
Realizacji tych potrzeb będą sprzyjać interwencje ukierunkowane na:
1) wsparcie osób podejmujących po raz pierwszy działalność rolniczą – wsparcie
dla młodych rolników zarówno w formie premii oraz płatności bezpośrednich,
2) wsparcie inwestycji w infrastrukturę techniczną, w szczególności związaną z
zagospodarowaniem wód opadowych, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz
kształtowaniem przestrzeni publicznej,
3) działania aktywizujące społeczności lokalne do zaspokajania swoich potrzeb bytowych, związanych z zachowaniem tradycji kulturowych i historycznych, a także ze
spędzaniem wolnego czasu – podejście Leader,
4) wsparcie dla tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
5) wsparcie w zakresie bezpieczeństwa produkcji i wysokiej jakości żywności poprzez wdrożenie praktyk z zakresu dobrostanu zwierząt, ograniczenia użycia
pestycydów i antybiotyków w procesie produkcji a także zapewnienie odpowiednich instrumentów wsparcia dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. Dodatkowo poprzez działania Krajowej Sieci WPR prowadzone będą przedsięwzięcia na
rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości konsumentów w Polsce na temat metod produkcji i wartości odżywczych żywności
Plan stanowi jedynie uzupełnienie działań, które planowane są do realizacji w ramach programów finansowanych z funduszy strukturalnych, ukierunkowanych na wsparcie obszarów
marginalizowanych. Odpowiednie narzędzia wsparcia zaprojektowano także w Krajowym
Planie Odbudowy. Środki te umożliwią bardziej kompleksowe podejście do rozwiązywania
społecznych i technicznych problemów małych miejscowości wiejskich. Będą znaczącym
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wzmocnieniem dla realizacji polityk krajowych, regionalnych i lokalnych zapewniając rozwój
nowych miejsc pracy, modernizując infrastrukturę techniczną a także zapewniając dostęp
do usług publicznych małym społecznościom wiejskim.
Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wyzwania, przed którymi stoją sektor rolny UE i jej
obszary wiejskie, wymagają zdecydowanej reakcji, która będzie odzwierciedlała unijny wymiar tych wyzwań. Większe uprawnienia, otrzymają państwa członkowskie w zakresie wyboru i dostosowywania dostępnych w ramach WPR narzędzi, aby realizować cele, oraz model
oparty w większym stopniu na osiąganych wynikach.
Cele ogólne osiąga się, realizując następujące cele szczegółowe przyszłej WPR:
1. Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności sektora rolniczego w całej Unii w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności rolnictwa, a także zapewnienia ekonomicznej zrównoważoności produkcji rolnej w Unii.
2. Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno
w perspektywie krótko i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;
3. Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
4. Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej,
w tym poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie sekwestracji
dwutlenku węgla a także poprzez promowanie zrównoważonej produkcji energii;
5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze, w tym poprzez zmniejszenie uzależnienia od środków chemicznych;
6. Przyczynianie się do zatrzymania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
7. Przyciąganie i utrzymanie młodych rolników oraz innych nowych rolników
i ułatwianie zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej na obszarach
wiejskich;
8. Promowanie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, równouprawnienia płci,
w tym udziału kobiet w rolnictwie, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na
obszarach wiejskich, w tym biogospodarki o obiegu zamkniętym, i zrównoważonego leśnictwa;
9. Poprawa reakcji unijnego rolnictwa na potrzeby społeczne dotyczące żywności
i zdrowia, w tym wysokiej jakości, bezpiecznej i bogatej w składniki odżywcze żywności, produkowanej w sposób zrównoważony, ograniczenie marnowania żywności a także poprawa dobrostanu zwierząt i zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
Realizacja 9 celów szczegółowych WPR wymaga zapewnienia odpowiedniego transferu
wiedzy i innowacji. Będzie to realizowane przez cel przekrojowy: Modernizacja sektora
poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami i cyfryzacją w rolnictwie i na
obszarach wiejskich oraz zachęcanie rolników do korzystania z nich poprzez lepszy
dostęp do badań, innowacji, wymiany wiedzy i szkoleń. Transfer powinien być realizowany zarówno poprzez odpowiednio ukształtowane struktury dysponujące kanałami dystrybucji wiedzy i informacji do rolników (AKIS), jak i poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowo – doradczego zarówno dla rolników, jak i doradców co zapewni odpowiednią jakość
dostarczanych rolnikom usług. Dodatkowo konieczne jest wzmocnienie procesu transformacji cyfrowej w rolnictwie. W celu zapewnienia efektywnej realizacji celów środowiskowo-klimatycznych konieczne jest zapewnienie promowania postaw prośrodowiskowych
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i podnoszenia wiedzy społeczeństwa na temat zachowań prośrodowiskowych oraz
przeciwdziałających zmianom klimatu.
Interwencje służące realizacji tych potrzeb będą ukierunkowane na:
1) kompleksowe wsparcie doradcze dla rolników,
2) zapewnienie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe rolników oraz
rozwój szkoleń demonstracyjnych, umożliwiających dostarczenie praktycznych
umiejętności,
3) wsparcie szkoleń dla doradców, w celu podnoszenia i poszerzania ich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności doradczych.
Komplementarnie do powyższego w ramach Polityki Spójności realizowana będzie gama
działań szkoleniowych z zakresu przekwalifikowania zawodowego oraz wsparcie w realizacji
działań informacyjnych na temat środowiska i klimatu dla społeczności lokalnych.
Wsparcie AKIS w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ (KSOW+)
KSOW+, poprzez realizację operacji przez jednostki wsparcia sieci (Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, jednostki doradztwa rolniczego, samorządy województw) z możliwością angażowania partnerów, będzie wspierać funkcjonowanie systemu AKIS poprzez:
•
ułatwianie wymiany wiedzy i nawiązywanie kontaktów pomiędzy partnerami systemu
AKIS (naukowcami, doradcami, przedsiębiorcami, rolnikami i innymi zainteresowanymi
interesariuszami),
•
zapewnienie forum do wymiany wiedzy i współpracy partnerów AKIS, w tym w ramach
grup lub sieci tematycznych,
•
wspieranie nawiązywania współpracy, przygotowania i realizacji projektów interaktywnych, w tym tworzenie grup operacyjnych EPI, wsparcie funkcjonujących grup operacyjnych i nawiązywania przez nie współpracy,
•
promowanie dobrych praktyk w tworzeniu i wdrażaniu nowych lub innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
•
podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów, w szczególności niezbędnych w procesie wymiany wiedzy i współpracy,
•
tworzenie lub utrzymanie platform/forów wymiany wiedzy i informacji pomiędzy interesariuszami,
•
upowszechnianiu informacji o realizowanych działaniach, innowacyjnych rozwiązaniach.
Wykorzystane zostaną doświadczenia z funkcjonowania Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020, której funkcjonowanie oparte jest o system
doradztwa publicznego. Wzmocnienie roli jednostek doradztwa rolniczego we wsparciu innowacji i stymulowaniu współpracy wielopodmiotowej w ramach Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich+, ułatwi tworzenie GO, przygotowanie planów operacji, a następnie realizację
operacji przez grupy operacyjne EPI. Podejmowane będą również inicjatywy umożliwiające
wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy przez funkcjonujące grupy operacyjne.
Dzięki swoim narzędziom KSOW+ będzie wspierać rozwój innowacyjności i powiązań między zaangażowanymi podmiotami AKIS poprzez finansowanie m.in.:
•
organizacji spotkań, szkoleń i seminariów tematycznych, przygotowania i przeprowadzania pokazów wypracowanych rozwiązań, dobrych praktyk;
•
udziału w spotkaniach sieciujących, targach, wystawach zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym (finansowanie delegacji zarówno jednostek wsparcia sieci
jak i zaangażowanych partnerów);
•
tworzenia i prowadzenia baz członkowskich i grup tematycznych w obrębie różnych zagadnień;
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•
•

zbierania danych i tworzenia lub rozwoju istniejących baz danych;
tworzenia opracowań, studiów przypadków, dobrych praktyk i ich upowszechniania.

Istotne jest również wspieranie zaangażowania jednostek naukowych w wymianie wiedzy
i innowacji (poprzez włączanie ich jako partnerów do operacji realizowanych przez jednostki
wsparcia sieci), w szczególności opracowywania: materiałów niezbędnych w procesie upowszechniania wiedzy i innowacji (m.in. filmów, prezentacji, instrukcji wdrożeniowych, materiałów informacyjnych), a także udział przedstawicieli jednostek naukowych w procesie
wymiany wiedzy, w tym poprzez wspieranie ich udziału w pracach sieci/grup tematycznych,
spotkaniach z doradztwem czy innymi partnerami. Planuje się, że ściślejsza współpraca z wybranymi jednostkami naukowymi zostanie osiągnięta poprzez ich zaangażowane w roli partnerów do czynnego udziału w realizowanych operacjach jednostek wsparcia sieci. Wsparcie
udziału przedstawicieli jednostek naukowych w spotkaniach brokeringowych, spotkaniach
sieciujących, targach, wystawach, spotkaniach na poziomie UE, w tym SCAR, grupach fokusowych Europejskiej Sieci Innowacji, pozytywnie wpłynie na nawiązywanie kontaktów
i nawiązywanie współpracy w przygotowywaniu projektów w ramach Horyzont Europa.
Powiązanie z Programem Horyzont Europa
W ramach działań na rzecz zwiększenia udziału w programie Horyzont Europa należy wskazać, że kontynuowany będzie, w ramach programu ramowego na badania i innowacje, klaster
6 „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko”. Ponadto, program
Europa Horyzont poprzez tematykę konkursową przyszłych projektów ma wspierać implementację założeń przyjętych w Strategii „Od pola do stołu” oraz Strategii bioróżnorodności.
Zapewnienie doradztwa rolniczego zgodnie z wymogami art. 15
Usługi doradcze dla rolników zapewniane są przez podmioty doradcze, w szczególności
przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego w ramach realizowanych przez nie zadań.
Ośrodki doradztwa rolniczego prowadzą również szeroką działalność szkoleniową i informacyjną. Zakres tematyczny działań szkoleniowych, informacyjnych, doradczych, realizowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego wynika przede wszystkim z zadań ustawowych,
a także priorytetów określanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i potrzeb zgłaszanych przez rolników.
Uzupełniająco, na potrzeby realizacji celów szczegółowych PS WPR, przewidziane jest wsparcie realizacji kompleksowych programów doradczych obejmujących tematykę dostosowaną
do bieżących potrzeb oraz przeprowadzania szkoleń dla rolników w celu przekazania rolnikom niezbędnej wiedzy. W związku z potrzebą dotarcia z informacją do szerokiego grona
odbiorców, w PS WPR przewidziano możliwość zlecania wojewódzkim ośrodkom doradztwa
rolniczego prowadzenia szkoleń podstawowych dla rolników o tematyce określonej przez
MRiRW.
Zakres tematyczny usług doradczych oraz szkoleń dla rolników wspieranych w ramach PS
WPR będzie odpowiadał na potrzeby zdiagnozowane w ramach analizy SWOT dla poszczególnych celów szczegółowych. Usługi doradcze wspierane w ramach interwencji ”Kompleksowe doradztwo rolnicze” będą zgodne z zakresem art. 15, z tym że usługi związane
ze wsparciem tworzenia i realizacji projektów przez grupy operacyjne EPI będą wspierane poprzez Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w ramach
KSOW +.
Wsparcie doradcze w zakresie:
1) wymogów, warunków i zobowiązań w zakresie zarządzania mające zastosowanie
do rolników i ustanowione w planie strategicznym WPR,
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2)

wymogów ustanowionych przez państwa członkowskie do celów wdrażania dyrektyw wskazanych w art. 15,
3) praktyk rolniczych zapobiegających rozwojowi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe,
4) zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
5) wsparcia innowacji, w szczególności w zakresie przygotowania i realizacji projektów grup operacyjnych,
6) wykorzystania technologii cyfrowych w rolnictwie,
7) zrównoważonego gospodarowania składnikami odżywczymi,
8) warunków zatrudnienia i obowiązków pracodawców, oraz bezpieczeństwo i higienę pracy,
zostanie zapewnione z wykorzystaniem środków alokowanych na realizację interwencji
„Kompleksowe doradztwo rolnicze”, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ oraz środków krajowych.
Na potrzeby realizacji PS WPR, przewiduje się kontynuację prowadzenia przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie list doradców: rolniczych, rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych. Zakres prowadzonych list doradców oraz ich specjalizacji jest dostosowywany do bieżących potrzeb. Warunkiem wpisu na listę jest posiadanie odpowiedniego
wykształcenia, niekaralność oraz przejście odpowiednich szkoleń prowadzonych przez CDR.
Na listy doradców mogą być wpisani wszyscy doradcy spełniający kryteria. Doradcy wpisani
na listę zobowiązani są również do udziału w szkoleniach uzupełniających prowadzonych
przez CDR. Szkolenia obejmują wszystkich doradców, zarówno publicznych jak i prywatnych.
Zapewnienie wsparcia innowacji, współpracy pomiędzy doradztwem, nauką, KSOW+
w ramach Planu
Wsparcie innowacyjności, nawiązywania współpracy i tworzenia grup operacyjnych EPI zostanie zapewnione w ramach zadań realizowanych przez KSOW+, z wykorzystaniem struktury Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Zadania SIR realizowane będą przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego na terenie województwa oraz
koordynowane będą przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
W każdej z jednostek doradztwa rolniczego dostępne będzie wsparcie ze strony brokerów
innowacji oraz pracowników jednostki, prowadzących działania na rzecz wymiany informacji i aktywizacji współpracy interesariuszy. Brokerzy poprzez stały kontakt z rolnikami, przyczyniają się do identyfikacji oddolnych innowacyjnych pomysłów rolników oraz ułatwiają
rolnikom nawiązanie współpracy w danym obszarze z zainteresowanymi partnerami. Aktywności wspierane będą ze środków sieci. Informacja na temat działań sieci, dobrych praktyk,
innowacyjnych rozwiązań dostępna będzie m.in. na stronach internetowych prowadzonych
przez jednostki. Działania sieci obejmować będą m.in. organizację spotkań i konferencji tematycznych, na których zarówno doradcy jak i przedstawiciele nauki będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem; zapewnieniu kontaktu z innymi sieciami (w tym międzynarodowymi)
i aktywnym przekazywaniu pozyskanych informacji np. poprzez publikacje na stronie internetowej/ w mediach społecznościowych, dystrybuowanie do jednostek wsparcia sieci itp.
Źródło: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/postepowanie-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko
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XXI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

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
Jolanta Brudnik - 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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Fundacja, która zmienia polską wieś
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od ponad 30 lat aktywnie
uczestniczy we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich
w Polsce, realizując swoje działania w następujących obszarach:
Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej terenów wiejskich oraz wsparcie rozwoju
lokalnej małej i średniej przedsiębiorczości
Projekty edukacyjne oraz programy prospołeczne adresowane do społeczności lokalnych
Działalność ekspercka, badawcza i naukowa prowadzona w ramach Forum Inicjatyw
Rozwojowych (FIR)

Fundacja współorganizuje
Najważniejsze wydarzenie
skierowane do branży
rolno-spożywczej
Jasionka k. Rzeszowa

Dowiedz się więcej:

www.efrwp.pl

www.forum-jasionka.pl

Szanowni Państwo.

Oferuję Państwa firmom, gospodarstwom, szkołom, samorządom, szpitalom
i ośrodkom opieki zdrowotnej, organizacjom i osobom cywilnym bezpłatną
obsługę 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

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

Instytut jest nowoczesną, kompetentną, opiniotwórczą jednostką badawczą;
koordynującą badania naukowe, transfer zaawansowanych technologii do praktyki,
działalność upowszechniania wiedzy w dziedzinie nauk rolniczych.
Instytut stanowi ważne zaplecze dla polskiej hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin
uprawnych w zakresie:
`
`
`

`
`
`
`

materiałów roślinnych w kolekcji Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów
Genowych,
genetycznych podstaw hodowli roślin i wykorzystania metod molekularnych,
odporności roślin na stresy środowiskowe, w tym zastosowania nowoczesnych
metod hodowli twórczej, oceny ilościowej i jakościowej cech użytkowych
materiałów hodowlanych,
wykrywania, identyfikacji, monitorowania występowania gospodarczo ważnych
patogenów roślin uprawnych, w tym organizmów kwarantannowych,
podnoszenia wartości biologicznej, technologicznej i przechowalniczej
materiału siewnego,
ocenie postępu odmianowego, ekonomiki hodowli i optymalizacji produkcji
nasiennej,
identyfikacji i oceny zawartości GMO oraz walidacji metod w Laboratorium
Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (akredytacja PCA).

Instytut oferuje najwyższej jakości usługi badawczo-rozwojowe i diagnostyczne,
dla placówek naukowych, firm hodowlanych, przedsiębiorstw branżowych, oraz
kompetentne usługi opiniowania i doradztwa.

KOWR
WSPIERAMY POLSKIE ROLNICTWO
GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ZASOBU
WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
KSZTAŁTOWANIE USTROJU ROLNEGO
WPIERANIE I MONITOROWANIE RYNKÓW ROLNYCH
PROMOCJA POLSKIEJ ŻYWNOŚCI
ANALIZY RYNKOWE I TRANSFER WIEDZY
RE
RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA PODMIOTÓW
PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNE
INNOWACJE W ROLNICTWIE
WSPIERANIE KONSUMPCJI I PROPAGOWANIE
ZDROWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH
NADZÓR NAD SPÓŁKAMI, W TYM HODOWLANYMI
O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

Nowoczesna wieś także dzięki ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest największą płatniczą agencją rolniczą w Unii Europejskiej.
Od ponad 27 lat wspiera finansowo rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i do tej pory przekazała
w sumie 388 mld zł. Beneficjentami realizowanych przez Agencję działań są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów
rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne, a także podmioty z sektora rybackiego.

Za pośrednictwem ARiMR przekazano m.in.:
207,4 mld zł

kwota płatności bezpośrednich, która trafiła do rolników

140 mld zł

suma przekazana na rozwój obszarów wiejskich od 2002 r.

29 mld zł

środki przekazane w ramach pomocy krajowej

Wparcie finansowe pochodzące ze środków budżetu państwa przeznaczone jest m.in. na dofinansowanie kosztów
ponoszonych przez rolników na utylizację padłych zwierząt gospodarskich, rekompensaty za szkody spowodowane
w gospodarstwach przez suszę, powódź, przymrozki, huragany, czy afrykański pomór świń, a także dopłaty do kredytów
preferencyjnych, inwestycyjnych i klęskowych.

Dzięki wsparciu Agencji:
zakupiono 550 tys. nowych maszyn i urządzeń rolniczych
powstało 3,3 tys. nowoczesnych zakładów przetwórstwa spożywczego
395 tys. gospodarstw podłączono do sieci wodociągowej

ARiMR bierze czynny udział w procesie cyfryzacji polskiej wsi

@ eWniosekPlus – aplikacja służąca do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie
@ IRZplus – platforma ułatwiająca rejestrację i prowadzenie ewidencji zwierząt
@ eWoP – narzędzie pozwalające składać wnioski o wypłatę środków w ramach działań inwestycyjnych
i premiowych

Więcej informacji o programach wsparcia oferowanych przez ARiMR: na stronie https://www.gov.pl/web/arimr,
pod numerem bezpłatnej infolinii – 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych
i oddziałach regionalnych.
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