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Warszawa, 23.05.2016 r.

Szanowni Państwo!
Już po raz szesnasty wyłonieni zostali Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie.
Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz przedsięwzięć zrealizowanych
przez kobiety. Przedsięwzięcia dotyczą przedsiębiorczości, w tym także pozarolniczej realizowane na
obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców.
Założeniem konkursu, z powodzeniem realizowanego od lat, jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi obszarów wiejskich. Dzięki innowacyjnemu podejściu, w oparciu o wykorzystanie
lokalnego potencjału, oferowane są nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Pokazanie zrealizowanych przedsięwzięć to najlepszy sposób promocji pomysłów, które mogą służyć za przykład dla innych.
Jednak do poprawy kondycji polskiego rolnictwa niezbędne są liczne zmiany. Nawiązując do Programu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości, obecny rząd traktuje sprawy rolnictwa, produkcji żywności
i rozwoju obszarów wiejskich jako zadania o strategicznym znaczeniu.
Przyjęliśmy Program Działań na lata 2015-2019, którego głównym priorytetem jest właśnie poprawa i wyrównywanie poziomu życia rodzin rolniczych oraz innych mieszkańców obszarów wiejskich
względem mieszkańców miast.
Działania programowe skupione są na realizacji 229 zadań w ramach 48 celów szczegółowych.
Chcemy wprowadzić takie modyfikacje w funkcjonowaniu sektora rolnego w Polsce, które doprowadzą
do stabilizacji rynków rolnych, usprawnią procesy gospodarcze w łańcuchu żywnościowym, a jednocześnie zapewnią odpowiednie dochody rolnikom.
Mając na względzie jak najlepsze wykorzystanie środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, służących rozwojowi polskiego rolnictwa, do Komisji Europejskiej
przesłaliśmy projekt zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, który został zaakceptowany 27 kwietnia 2016 r.
Zmiana w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” umożliwi dofinansowanie modernizacji
lub budowy budynków, w celu prowadzenia produkcji prosiąt, również w gospodarstwach o wielkości
ekonomicznej od 200 tys. euro do 250 tys. euro. Dotychczas górny poziom wynosił 200 tys. euro.
W związku z licznymi postulatami przedstawicieli sektora spożywczego zaproponowaliśmy zmiany w działaniu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Rezultatem modyfikacji tego działania będzie umożliwienie dofinansowania budowy nowych zakładów
w czterech kluczowych sektorach przetwarzania (mięsa, zbóż, mleka i wyrobów mleczarskich, owoców
i warzyw) oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, które pierwotnie były wykluczone z takiego zakresu wsparcia.
Do końca 2016 r. zamierzamy przedstawić Komisji Europejskiej kolejny pakiet zmian PROW 20142020, który w szczególności uwzględniał będzie propozycje zawarte w „Pakcie dla obszarów wiejskich”
oraz dalsze elementy uproszczeń we wdrożeniu polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Jeżeli prowadzone analizy realizacji poszczególnych instrumentów pomocy będą wskazywały na
potrzebę dalszych zmian zasad realizacji programu, to będą one wprowadzane po to, aby jak najlepiej
wykorzystać dostępne środki, zwłaszcza, że jest ich mniej niż w poprzedniej perspektywie finansowej.
Jestem przekonany, że dzięki tym zmianom oraz popularyzacji osiągnięć Laureatów przyszłoroczny
wybór zwycięzców będzie jeszcze trudniejszy z powodu liczby zgłoszeń.
Tegorocznym triumfatorom konkursu „Sposób na Sukces” składam serdeczne gratulacje i życzę
kolejnych sukcesów.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel
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Szanowni Państwo,
Wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich Europy zależy głównie od przedsiębiorców
i przedsiębiorczości. Ze względu na narastające trudności z jakimi muszą się mierzyć tradycyjne
sektory gospodarki wiejskiej, przyszły sukces ekonomiczny mieszkańców wsi nierozerwalnie
wiąże się ze zdolnością przedsiębiorstw wiejskich do wprowadzania innowacji i wynajdowania
nowych możliwości biznesowych.
Po raz szesnasty idea konkursu „Sposób na Sukces” połączyła we wspólnym działaniu
przedstawicieli instytucji, organizacji i mediów na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich.
Konkurs „Sposób na Sukces” jest sprawdzonym pomysłem promowania ludzi i inicjatyw
gospodarczych. Nic tak dobrze nie pobudza do działania jak konkretne przykłady i sukcesy
ludzi żyjących obok siebie.
Dzięki takim ludziom zmieniają się obszary wiejskie, zmieniają się małe miasteczka i wsie.
Podnosi się systematycznie standard życia, wzrasta znaczenie wiedzy, kreatywności, innowacji
i przedsiębiorczości.
Z satysfakcją obserwuję, że firmy nagrodzone w konkursu „Sposób na Sukces” rozwijają się
tworząc nowe miejsca pracy i umacniają swoją pozycję na rynku.
Objęcie obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną daje wiele możliwości uzyskania
wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności. Tym bardziej cieszy fakt, iż laureaci konkursu
sięgają po unijne środki pomocowe współfinansowane przez budżet krajowy.
Podsumowując dotychczasowe edycje konkursu dziękuję organizatorom i instytucjom
zgłaszającym kandydatów do konkursu, doradcom rolniczym oraz przedstawicielom
samorządów. To od ich znajomości realiów życia gospodarczego lokalnych społeczności wiejskich
i umiejętności wyszukiwania rzeczywistych liderów zależy jakość całego przedsięwzięcia.
Słowa wdzięczności należą się również Radzie Programowej i jury Konkursu „Sposób
na Sukces” za osobiste zaangażowanie w organizację konkursu i sprawny jego przebieg,
a szczególne podziękowania kieruję do pani Bożenny Łęckiej-Mularczyk – przewodniczącej
konkursu.
Podziękowania składam również patronom medialnym, promującym ideę konkursu,
współorganizatorom i partnerom, a także pracownikom Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie.
Wszystkim dotychczasowym laureatom i wyróżnionym w konkursie „Sposób na Sukces”
życzę dalszego rozwoju i osiągania jak najlepszych wyników ekonomicznych w prowadzonych
przedsięwzięciach.
Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Szczepan Zalewski
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH
W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014-2020
Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie
poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
PROW 2014-2020 będzie realizował wszystkie sześć priorytetów, wyznaczonych dla unijnej
polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, a mianowicie:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowno‑
ści gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rol‑
nictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę nisko‑
emisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospo‑
darczego na obszarach wiejskich.
Wyżej wymieniony priorytet 6 będzie realizowany ze szczególnym naciskiem na
ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także
tworzenia miejsc pracy. W ramach działania Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej,
poddziałanie Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej) będzie
możliwe uzyskanie pomocy z tytułu podjęcia działalności pozarolniczej, w szczególności
w zakresie:
• sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych,
• rzemiosła lub rękodzielnictwa,
• turystyki wiejskiej,
• przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych,
• świadczenia usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki nad dziećmi, nad starszymi,
opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
• działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej,
• działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytor‑
skich, usług technicznych, działalności weterynaryjnej.
Wsparciem nie może być objęta działalność polegająca na świadczeniu usług rolniczych.Beneficjenci będą mogli otrzymać pomoc w formie premii (do 100 000 zł), wypłacanej
w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20%
kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty uzależnione będzie od prawidłowej realizacji biznesplanu. Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności
na: budowę lub modernizację obiektów budowlanych; zakup, w tym również instalację, nowych
maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania; koszty ogólne.
Pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa lub spełnia następujące warunki:
• wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
• gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie więk‑
szą niż 15 tys. euro,
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•

za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność
do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje
wnioskodawca,
• gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości
należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących
powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących
powyżej 5 tys. mieszkańców,
• wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.
W ramach działania Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, poddziałanie
Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych możliwe będzie uzyskanie wsparcia
działalności gospodarczej, dotyczącej świadczenia usług rolniczych. Realizacja działania
będzie tworzyła warunki dla konkurencyjnego i nowoczesnego rolnictwa oraz dla dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, przyczyniając się tym samym
do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Pomoc będzie
miała formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszty kwalifikowalne będą
obejmowały koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu, zakończonego przeniesieniem
prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku. Koszt zakupu ciągnika rolniczego będzie mógł być kosztem kwalifikowanym
w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Leasing zwrotny,
dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np.: marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie będą kosztami kwalifikowalnymi. Beneficjentem tego poddziałania będzie mogła być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych
jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku
o przyznanie pomocy.
Pomoc będzie mogła być przyznana, jeśli spełnione będą następujące warunki:
• wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako
mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku
o przyznanie pomocy;
• wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej,
zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa;
• wnioskodawca deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych,
co związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków
w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą
używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności
gospodarczej zapewniającej dochód.
Pomoc nie będzie udzielana podmiotom, które skorzystały z pomocy finansowej
w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych, objętego PROW 2007-2013. Poziom
pomocy będzie wynosił maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.
Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi będzie mogła wynieść 500 000 zł. O pomoc będzie mogła ubiegać się osoba, która
nie jest beneficjentem żadnego z poniższych działań: Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej objętego PROW 2007-2013; Restrukturyzacja małych gospodarstw, objętego
PROW 2014-2020.
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HARMONOGRAM WDRAŻANIA PROW 2014 - 2020
ROZWÓJ GOSPODARSTW
¾¾ „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (typ
operacji „Premie dla młodych rolników”) – marzec 2016 r.
¾¾ „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji „Modernizacja
gospodarstw rolnych„) – marzec 2016 w następujących obszarach:
-		racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu
			produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia
			wartości dodanej produktu (obszar d) oraz
- produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c)
¾¾ „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – czerwiec 2016 r.
¾¾ „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych
i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (typ operacji
„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”) – sierpień 2016 r. - termin
uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
i katastrof
¾¾ „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” ( typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”) – marzec 2017 r.
¾¾ „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw
(typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”) – I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej
¾¾ „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw,
którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” (typ operacji „Płatności
dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”) – I kwartał 2017 r. -termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
¾¾ „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
(typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) - nabór dla rolników,
będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników – lipiec
2016 r.
¾¾ „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” (typ operacji
„Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”) – październik 2016 r.
¾¾ „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
(typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) - nabór wniosków
obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach
przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) - po akceptacji zmian do PROW
2014 - 2020 przez KE – listopad 2016 r.
¾¾ „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”
(typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”) – I kwartał 2017 r. termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej.
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ROZWÓJ TERYTORIALNY
¾¾ „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” (typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych„) – terminy naboru
wniosków uzależnione od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu naboru
(nabory ogłoszone przez część SW)
¾¾ „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa” (typ operacji „Scalanie gruntów”) – marzec 2016 r. - terminy
naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru
¾¾ „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” – czerwiec 2016 r.- terminy naboru wniosków uzależnione od
decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD) o ogłoszeniu naboru
¾¾ „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów„) – lipiec 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji
SW o ogłoszeniu naboru
¾¾ „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” (typ operacji „Gospodarka wodno - ściekowa„) – sierpień 2016 r. - terminy
naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru
¾¾ „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą
stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc
o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno
- gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” (typ operacji
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”) oraz poddziałanie „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla
ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni
publicznej„) – kwiecień 2017 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW
o ogłoszeniu naboru

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
¾¾ „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – listopad 2016 r.
¾¾ „Wsparcie korzystania z usług doradczych” (typy operacji „Świadczenie kompleksowej
porady dla rolnika” oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”)
– listopad 2016 r.
¾¾ „Wsparcie dla szkolenia doradców” – listopad 2016 r.
¾¾ „Współpraca” – listopad 2016 r. − termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji
Agencji Płatniczej

WSPARCIE JAKOŚCI PRODUKCJI
¾¾ „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy
producentów na rynku wewnętrznym” – czerwiec 2016 r.
¾¾ „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – grudzień 2016 r
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KATEGORIA INDYWIDUALNA

Zakład Usług Mechanicznych
Bartłomiej Sulkowski
Małochwiej Mały 55
22-300 Krasnystaw
pow. krasnostawski
woj. lubelskie
tel. 507 072 813, 501 569 002
e-mail: b.sulkowski@nierdzewni.pl
www.nierdzewni.eu
Nagrodzone przedsięwzięcie:
Rozbudowa zakładu obróbki mechanicznej
elementów metalowych oraz zakup maszyny i programu do cyfrowego prototypowania
Firma Bartłomieja Sulkowskiego została
założona w 2010 roku. Przedmiotem działalności firmy jest obróbka mechaniczna
elementów metalowych. W roku 2013 rozpoczęto realizację nowego projektu, który
dotyczył poszerzenia możliwości technologicznych zakładu jak również poszerzenie
oferty handlowej. Realizacja przedsięwzięcia
podzielona została na trzy etapy. I etap to
rozbudowa budynku o pomieszczenia magazynowe. II etap to zakup walcarki 4-walcowej do blachy nierdzewnej. III etap to zakup
programu do cyfrowego prototypowania
i instalacja programu. Projekt został zrealizowany dzięki funduszom unijnym PROW
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich”
oraz środkom własnym i kredytom. Przedsiębiorstwo jest źródłem utrzymania dla właściciela i jego rodziny. Obecnie zakład zatrudnia
8 osób.
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Usługowa Tłocznia Soków
„Sad na Zapieckach”
Tomasz Bieńkowski
Zapiecki 5
05-180 Pomiechówek
pow. nowodworski
woj. mazowieckie
tel. 506 671 466
e-mail: sadnazapieckach@gmail.com
www.sadnazapieckach.pl
Nagrodzone przedsięwzięcie:
Uruchomienie usługowej tłoczni soków –
Sad na Zapieckach
Dotychczasowa działalność rolnika to produkcja sadownicza, głównie jabłek i owoców
pestkowych. Od 2014 roku właściciel zajmuje
się dodatkowo tłoczeniem soków. Na rynku
lokalnym istnieje jedna konkurencyjna tłocznia soków ale o znacznie mniejszej wydajności co sprawia, że omawiana przetwórnia ma
przewagę i dalsze możliwości rozwojowe na
rynku lokalnym ale również na rynku krajowym. Uruchomienie tłoczni ma pozytywny
skutek w postaci uzyskania dodatkowego
dochodu dla gospodarstwa co przekłada
się na dalszy jego rozwój. Tłocznia wykorzystuje rodzinne zasoby ludzkie. Jest realna
szansa na rozwój przedsięwzięcia poprzez
zwiększenie dotychczasowej różnorodności
produkcji oraz wolumenu produkcyjnego.
Pozyskanie nowych klientów oraz nowych
rynków zbytu pozwoliłoby utworzyć nowe
miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców.
Źródłem finansowania były środki własne
oraz kredyt bankowy (40%/60%). Dzięki współpracy z LGD Zielone Mosty Narwi
przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze
środków PROW 2007-2013 (program pomocowy : Oś 4 Leader PROW 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Data uruchomienia przedsięwzięcia:
14.04.2014 r.
XVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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KATEGORIA RODZINNA

Pensjonat w Gospodarstwie
Rybackim „Jesionowy Dworek”
Grzegorz Wójcicki
Teresa Wójcicka
Kotki-Budy Duże 128
28-100 Busko-Zdrój
pow. buski
woj. świętokrzyskie
tel. 503 327 085, 781 431 735
e-mail: jesionowydworek@gmail.com
www.jesionowydworek.pl
Nagrodzone przedsięwzięcie:
Uruchomienie Pensjonatu Jesionowy Dworek w gospodarstwie rybackim
Teresa i Grzegorz Wójciccy są właścicielami 75-hektarowego gospodarstwa rolnego
w miejscowości Kotki. W sklad gospodarstwa wchodzą stawy hodowlane nastawione
głównie na hodowlę karpia królewskiego, ich
powierzchnia to ok. 40 ha. Pozostałe 35 ha
to grunty z uprawą zbóż. Ryby karmione są
w 100% paszami naturalnymi, wyłącznie
produkcji własnej, stawy są regularnie odmulane i wykaszane, co wpływa na duże walory
smakowe handlowych ryb. Marzeniem Pana
Grzegorza było posiadanie pensjonatu.
Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych
(PROW 2007-2013) stało się to możliwe.
W styczniu 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie całorocznego pensjonatu,
prowadzącego usługi obejmujące gastronomię, hotelarstwo, wynajem sali bankietowej
oraz organizację imprez okolicznościowych.
Ośrodek oferuje 7 pokoi z pełnym węzłem
sanitarnym, TV i Wi-Fi. Jeden z pokoi jest
dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Goście mogą korzystać z salonu, parkingu,
miejsca zabaw dla dzieci, ogrodu, pola namiotowego, mini plaży, stołu do ping-ponga
oraz boiska do gier. Przy budynku nad wodospadem znajduje się altana z grillem, gdzie
można usmażyć lub grillować wcześniej
12

złowioną przez siebie rybę w udostępnionym przez właściciela łowisku. Okolicę Szaniecko-Soleckiego Parku Krajobrazowego,
którego 60% terenu to obszar Natury 2000,
można przemierzyć na wypożyczonym w
ośrodku rowerze. Pensjonat prócz właścicieli
zatrudnia 2 osoby. Przedsięwzięcie zostało
sfinansowane ze środków unijnych w 60%,
zaś pozostałe 40% stanowiły środki własne
inwestorów. W planach właściciele przewidują rozbudowę pensjonatu, utworzenie
nowych miejsc pracy, zakup rowerów wodnych i kajaków oraz powiększenie łowiska
dostępnego dla gości. Data uruchomienia
przedsięwzięcia: 31.01.2015 r.
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Gospodarstwo Agroturystyczne
„Dworek Wymysłowo”

własnych, pozostała część 30% stanowią
środki pochodzące z inicjatyw LEADER za
pośrednictwem LGD „Bory Tucholskie”.

Joanna Kłodzińska – Szewczenko
Jan Kłodziński
Wymysłowo 1
89-500 Tuchola
pow. tucholski, woj. kujawsko - pomorskie
tel. 52/ 334 32 19; 698 153 058
e-mail: asia@borytucholskie.pl
www.dworekwymyslowo.pl

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Modernizacja bazy noclegowo-usługowo-wypoczynkowej – Dworek Wymysłowo
Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
to jedyne gospodarstwo agroturystyczne
świadczące tak bogatą ofertę turystyczną.
Przedsięwzięcie polegało na renowacji
pokoi gościnnych, przebudowie poddasza
na cele mieszkaniowe oraz zagospodarowanie piwnic. Wybudowano i przystosowano pokój dla osób niepełnosprawnych.
Renowacji poddano basen i jacuzzi. Zwiększono obsadę koni rekreacyjnych o 8 sztuk
do liczby docelowej 16 koni dla dorosłych
i 8 kucyków dla dzieci. Dla osób lubiących
czynny wypoczynek zakupiono 10 rowerów.
Na terenie gospodarstwa powstało nowe
muzeum Indian w formie Tipi, obok powstała salka multimedialna, w której organizowane są warsztaty twórcze z komponowania
pióropuszy. Pan Jan Kłodziński pielęgnuje
w ten sposób pamięć o swoim indiańskim
przyjacielu Sat Okria. Aby zwiększyć atrakcyjność oferty zagospodarowano teren nad
rzeką Brdą tworząc przystań dla kajaków
i pole biwakowe z wiatami i pełnym węzłem
sanitarnym. Powstało także boisko do piłki
plażowej.
Gospodarstwo zatrudnia 20 osób pochodzących z okolicznych miejscowości. Przedsięwzięcie w 70% sfinansowano ze środków
XVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświa- cych zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
towe „Piast” im. Wincentego Witosa Powstało 10 nowych miejsc pracy. Projekt,
Prezes
Sławomir Kania
33-150 Wola Rzędzińska 297a
pow. tarnowski
woj. małopolskie
tel. 14/ 637 61 47
e-mail: zazwola@vp.pl
www.zaz.piast.org.pl
Nagrodzone przedsięwzięcie:
Utworzenie 10 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności w Zakładzie
Aktywności Zawodowej
W roku 1999 powstało Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Piast” im.
W. Witosa. Główna działalność Stowarzyszenia to niesienie pomocy osobom
pozostającym w trudnej sytuacji życiowej,
skrzywdzonym przez los – osobom niepełnosprawnym.
Przy
Stowarzyszeniu
powstał Zakład Aktywności Zawodowej,
którego celem jest rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „Piast” jest organizatorem Warsztatów Terapii Zajęciowej. Z zajęć WTZ korzysta
obecnie 45 osób. Zajęcia prowadzone są
w dziewięciu pracowniach terapeutycznych;
plastycznej, poligraficzno-introligatorskiej,
gospodarstwa domowego, rehabilitacyjnej
i 2 pracowniach technicznych, artystyczno-teatralnej i 2 rękodzielniczych.
Rehabilitacja tak zawodowa jak i społeczna pracowników polega na montażu
osprzętu elektrycznego, produkcji folii
termokurczliwej i opakowaniowej.
21 marca 2015 roku Zakład Aktywności
Zawodowej zorganizował „Spotkanie Integracyjne”, w którym uczestniczyło 200 osób.
Efektem tego działania była duża frekwencja
na rozmowach kwalifikacyjnych dotyczą14

który powstał z inicjatywy i na potrzeby
Stowarzyszenia był innowacyjny na terenie
regionu, ponieważ skupiał się na obszarze
wiejskim i łączył elementy folkloru, integrację osób niepełnosprawnych z lokalnym
społeczeństwem oraz pozyskaniem nowych
pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Obecnie Stowarzyszenie
zatrudnia 120 osób, w tym 80 osób niepełnosprawnych. „Spotkanie Integracyjne”
zostało sfinansowane w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
PROW 2007-2013.
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PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE PRZEZ KOBIETY

Zakład Handlowo-Usługowy
Grażyna Madeja
Mała 87
39-107 Niedźwiada
pow. ropczycko-sędziszowski
woj. podkarpackie
tel. 17/ 221 34 29, 602 679 516
e-mail: g.madeja16@gmail.com

dlowo-Usługowy współpracuje z LGD „Partnerstwo 5 gmin”. Na III Forum Kobiet Podkarpacia za bezinteresowną pracę i wspieranie
inicjatyw społecznych pani Grażyna Madeja
otrzymała statuetkę „Kobieta Anioł”.

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Rozszerzenie działalności o usługi w zakresie
zagospodarowania terenów zieleni.
Państwo Grażyna i Stanisław Madejowie
prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne
o powierzchni 22,5 ha użytków rolnych.
Jednocześnie pani Grażyna prowadzi sklep
spożywczy i pełni funkcję społeczną – sołtysa wsi Mała. W roku 2013 pani Grażyna
Madej uruchomiła własną działalność gospodarczą oferując usługi z zakresu zagospodarowania terenów zieleni. Zlecenia na
tego typu usługi pozyskiwane są w drodze
uczestnictwa w przetargach ogłaszanych
przez lokalne gminy oraz wojewódzki zarząd
melioracji i urządzeń jak również od klientów
indywidualnych. Aktualny stan zatrudnienia
w zakładzie usługowym wynosi 6 osób.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze
środków własnych i wsparcie uzyskane
w ramach PROW 2007-2013 – działanie
121 „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
działanie 3.1.1. „Różnicowanie działalności
rolniczej” i działanie 3.1.2. „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Możliwość
przeprowadzenia procesu polegającego na
podjęciu równocześnie szeregu przedsięwzięć prorozwojowych pozwala na utrzymanie 5-osobowej rodziny i zatrudnienie 6 osób
spoza rodziny.
W planach właścicieli jest utworzenie
gospodarstwa agroturystycznego o profilu
gospodarstwa edukacyjnego. Zakład HanXVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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WYRÓŻNIENIA

Przedsiębiorstwo Przemysłowo
- Handlowe Smaki Ogrodu
Edyta Kot
ul. Kielecka 225
26-004 Bieliny
pow. kielecki
woj. świętokrzyskie
tel. 502 154 174
e-mail: smaki-ogrodu@wp.pl
www.smaki-ogrodu.pl

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Uruchomienie linii technologicznej do tłoczenia soków z owoców i warzyw – Smaki
Ogrodu
W 5-hektarowym gospodarstwie sadowniczym państwo Kot prowadzą dodatkową
działalność gospodarczą polegającą na
tłoczeniu naturalnych soków z wyprodukowanych przez siebie jabłek. Tłoczone soki nie
zawierają wody, cukru i konserwantów. Linia
technologiczna do tłoczenia i pakowania
soków jest bardzo nowoczesna i ma wydajność 500 l/godzinę. Sok rozlewany jest do
opakowań typu „bag in box” o pojemności 3
litry i 5 litrów. Soki można kupić w Kielcach, w
sklepach ze zdrową żywnością. „Smaki Ogrodu” jest jedynym o takim profilu produkcji
przedsiębiorstwem, działającym na terenie
powiatu kieleckiego. Owoce w przedsiębiorstwie są całkowicie wykorzystywane. Wytłoki
są oddawane do suszarni, stanowiąc paszę
dla zwierząt oraz biopaliwo.
Po wystąpieniu nawalnego deszczu
państwo Kot skorzystali z dofinansowania
w ramach PROW 2007-2013 – „Przywracanie
potencjału produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych
oraz wprowadzenie odpowiednich działań
zapobiegawczych”.
16
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AS Zdanowicz Sp. z o.o.
Anna Zdanowicz
Stara Białka 22
58-420 Lubawka
pow. kamiennogórski
woj. dolnośląskie
tel. 516 121 020
e-mail: kontakt@dwadeby.pl
www.karczma.dwadeby.pl

LGD „Klimat Lnu” działającym na terenie
powiatu kamiennogórskiego. Źródłem
finansowania przedsięwzięcia były środki
własne, kredyty bankowe i dofinansowanie
w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013.

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Adaptacja obiektu starej stodoły dla potrzeb
świadczenia usług gastronomicznych i noclegowych
Pani Anna Zdanowicz prowadzi od
2007 roku gospodarstwo agroturystyczne
położone we wsi Stara Białka, w gminie
Lubawka, położonej we wschodniej części
Wzgórz Bramy Lubawskiej, nad potokiem
Białka. Dom wybudowany w 1901 roku
jest położony między dwoma stuletnimi
dębami, stąd pochodzi nazwa „Dwa Dęby”.
Dla gości przygotowano 5 pokoi gościnnych
z łazienkami, a w starej stajni urządzono
salon z kominkiem. Od 2014 roku w budynku
starej stodoły funkcjonuje „Karczma Dwa
Dęby” z salą bankietową dla 120 osób oraz
13 pokoi gościnnych dla 40 osób z pełnym
węzłem sanitarnym. Do urządzenia pokoi
użyto wyłącznie materiałów naturalnych,
takich jak: drewno, bawełna. Dla młodzieży
jest zainstalowany duży ekran telewizyjny
z dostępem do WiFi. W Karczmie znajduje
się piec chlebowy oddający wiejski klimat
pomieszczenia. Goście mogą również korzystać z „Chaty drwala”, gdzie można grillować
produkty oraz degustować wędzone przez
gospodarza własne wyroby wędliniarskie.
Przy obsłudze gości pracuje cała rodzina, dla
której jest to podstawowe źródło dochodu.
Dodatkowa realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do utworzenia 2 stałych miejsc
pracy. Gospodarstwo agroturystyczne „Dwa
Dęby” współpracuje ze Stowarzyszeniem
XVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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Pensjonat pod Lipami Sp. z o.o.
Mateusz Gorol
ul. Rolnicza 5
42-289 Woźniki
pow. lubliniecki, woj. śląskie
tel. 505 555 063, 501 628 194
e-mail: biuro@pensjonat-podlipami.pl
www.pensjonat-podlipami.pl
Nagrodzone przedsięwzięcie:
Utworzenie Prywatnego Domu Całodobowej
Opieki dla Osób Starszych Pensjonat Pod Lipami.
Pan Mateusz Goral prowadzi 140 ha gospodarstwo rolne o produkcji mieszanej.
Uprawia głównie zboża, rzepak, kukurydzę
oraz zajmuje się produkcją zwierzęcą, tj. hodowlą trzody chlewnej. W 2009 roku rolnik
zakupił pobliską szwalnię, której prowadzeniem zajęła się jego siostra Justyna Goral,
z wykształcenia fizjoterapeutka z bogatym
doświadczeniem zawodowym. Szwalnia nie
przynosiła oczekiwanych dochodów. Rodzeństwo po zbadaniu rynku, odwiedzeniu
domów opieki w Niemczech zdecydowało
się wykorzystać zainteresowania i wykształcenie Pani Justyny i w efekcie przebudować
szwalnię i uruchomić dom opieki dla osób
starszych i niepełnosprawnych. Po dwóch
latach prac budowlanych powstał komfortowy i kameralny „Pensjonat pod Lipami”
wyposażony w przestronne pokoje, salę
terapeutyczną, bawialnię oraz udogodnienia dla niepełnosprawnych, m.in. winda.
W ośrodku może stacjonować maksymalnie 26 podopiecznych. Pensjonat zatrudnia
9 osób. Państwo Gorol planują dostosować
budynek do większej liczby pensjonariuszy
(30 os.), co wiąże się z zatrudnieniem kolejnych 2-3 osób. W promieniu 30 km znajduje
się kilka podobnych ośrodków prywatnych
i publicznych ale ten znacznie różni się od
konkurencji. Jego kameralność daje szansę

na utrzymanie rodzinnej atmosfery. Pokoje są przeznaczone dla max. 2 osób. Posiłki
przygotowywane są na miejscu na bazie
warzyw z własnego gospodarstwa. Na terenie ośrodka jest kaplica dostępna całą dobę.
Ośrodek jest otoczony 40 arowym zagospodarowanym ogrodem z miejscem na grilla
i ognisko oraz wydzielonym „poletkiem”, na
którym mieszkańcy mogą uprawiać własne
warzywa i kwiaty.
Przedsięwzięcie w 60% było sfinansowane kredytem hipotecznym, pozostałe 40%
stanowił wkład własny. Data uruchomienia
przedsięwzięcia: 19.12.2014 r.
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KATEGORIA ZESPOŁOWA

Fruit Family Sp. z o.o.
Prezes
Jerzy Żółcik

i krajobrazu oraz zachowania różnorodności
biologicznej. Gospodarstwa grupy producenckiej posiadają certyfikat GLOBALGAP.

ul. Kozietulskiego 17
05-622 Belsk Duży
pow. grójecki
woj. mazowieckie
tel. 48/ 661 11 69
e-mail: info@fruitfamily.eu
www. fruitfamily.eu
Nagrodzone przedsięwzięcie:
Budowa sortowni owoców wraz z kompleksową infrastrukturą przechowalniczą
i logistyczną.
Firma Fruit Family Sp. z o.o. to grupa producencka licząca 86 udziałowców. Produkują
oni owoce na powierzchni powyżej 1000
ha. Roczna produkcja to 35.000 ton jabłek.
Rozpoczynając swoją działalność w roku
2010 grupa liczyła 15 producentów. Obecnie
jest to nowoczesne przedsiębiorstwo produkujące wysokiej jakości produkt wysyłany na
rynki Europy, Afryki i Azji. Grupa Fruit Family
jako jedna z nielicznych w kraju dysponuje:
- kompleksowym budynkiem o pow. przechowalniczej o łącznej pojemności ok. 9.000
ton; - nowoczesnymi liniami sortowniczymi;
- nowoczesnymi liniami pakującymi.
Od roku 2014 do 2015 firma zrealizowała
inwestycje w postaci budowy budynku
sortowni owoców. Sortownia wyposażona
jest w nowoczesne linie do delikatnego
sortowania jabłek i gruszek, które charakteryzują się możliwością prześwietlenia
owocu i ukazania jego wad wewnętrznych.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze
środków własnych w 25% i 75% ze środków
pozyskanych z Unii Europejskiej.
Grupa stosuje korzystne dla środowiska
metody uprawy, technologii produkcji i metody gospodarki odpadami w szczególności
w celu ochrony jakości zasobów wody, gleby
20
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KATEGORIA ZESPOŁOWA

POLOK - Grupa producentów
grzybów Sp. z o.o.

lizuje koszty produkcji oraz podnosi jakość
produktu. Grupa „POLOK” posiada certyfikat
HCCP oraz „Global G.A.P.”

Prezes
Szczepan Polok
ul. Pszczyńska 117
43-267 Suszec
pow. pszczyński
woj. śląskie
tel. 730 997 053
e-mail: info@polokgroup.pl
www.polokgroup.pl
Nagrodzone przedsięwzięcie:
Budowa centrum logistycznego służącego
do magazynowania, sortowania, przechowywania i pakowania pieczarek.
Spółka „POLOK” powstała w roku 2011.
Producenci - członkowie grupy producenckiej to osoby fizyczne zajmujące się produkcją grzybów z rodzaju pieczarkowatych
przeznaczonych na dostawy do konsumenta. Po realizacji inwestycji Grupa posiada:
pomieszczenia biurowe i higieniczne, magazyn grzybów, maszyny i urządzenia służące
do produkcji oraz zbioru grzybów, środki
transportu, środki techniczne umożliwiające
przechowywanie, magazynowanie grzybów
oraz maszynę do ich pakowania. Ponadto
Grupa posiada utwardzony plac manewrowy o pow. 4500 m2 i ogrodzoną działkę
o pow. 1 ha oraz własną stację transformatorową o mocy 650 KVA. Pieczarki sprzedawane są w 75% na rynki zagraniczne, pozostałe
zasoby dystrybuowane są na rynek krajowy.
Aktualnie firma zatrudnia 21 pracowników. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane
ze środków własnych i kredytów w 30% oraz
z dotacji UE w 70%. Wybudowane Centrum
Dystrybucyjno-Magazynowe jest jedynym
takim podmiotem w województwie śląskim.
Połączenie działalności konkurujących ze
sobą lokalnych producentów pieczarek
pozwala stawić czoła konkurencji i optymaXVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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KATEGORIA ZESPOŁOWA

Zakład Hodowli Pstrąga w Zaporze
-Mylof Sp. z o.o.
Prezes
Dariusz Ciemiński
Zapora-Mylof 11/1-2
89-642 Rytel
pow. chojnicki
woj. pomorskie
tel. 728 484 872
e-mail: biuro@pstrag-mylof.pl
www. pstrag-mylof.pl
Nagrodzone przedsięwzięcie:
Zakup środków transportu oraz urządzeń
technologicznych dla przetwórstwa rybnego. Budowa obiektu handlowego i jego
wyposażenie.
Zakład Hodowli Pstrąga „Zapora-Mylof”
Sp. z o.o. rozpoczął działalność w 2003 roku
na terenach po dawnym PGR. Początkowo
zajmował się uprawą płodów rolnych, produkcją mebli, a także działalnością usługową
w branży motoryzacyjnej. Od roku 2012
główna działalność to rybactwo: przetwarzanie, hodowla, sprzedaż bezpośrednia ryb.
Zakład głównie korzysta z lokalnego potencjału ludzkiego. Obecnie zatrudnia 72 osoby.
Ryby hodowane są na obszarze uznanym
przez UNESCO jako światowy rezerwat biosfery „Bory Tucholskie”. Na terenie województwa jest około 20 podmiotów zajmujących
się tą samą działalnością. Przedsięwzięcie
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jest innowacyjne, pozwalające na sprzedaż
bezpośrednią wytworzonych produktów
w zakładzie. Zakupienie kosiarki wodnej
pozwala na udrożnienie szlaków wodnych,
co umożliwia pełny transport ryb pomiędzy
obiektami przedsiębiorstwa i sklepami
Zakładu. Przedsięwzięcie jest sfinansowane
w 60% z Europejskiego Funduszu Rybackiego i w 40% z środków własnych.
Zakład współpracuje z Lokalną Grupą
Działania „Móreńka” oraz Stowarzyszeniem
Lokalnej Grupy Działania „Sandra Brdy”.
Pstrąg wyprodukowany w Zakładzie otrzymał certyfikat „Doceń Polskie” - przyznawany
przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich.
Przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymogi
do eksportu produktów w Unii Europejskiej.
Wdrożono System HACAP i FQC dla ryb wędzonych i świeżych.
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KATEGORIA ZESPOŁOWA

Spółdzielnia Socjalna
„Perspektywa”
Prezes
Wacław Szramowski
ul. Dworcowa 2
86-320 Łasin
pow. grudziądzki
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/ 466 41 73
e-mail: waclawszramowski@wp.pl
www.perspektywalasin.cba.pl

łecznej tzw. „trójkąt pożytku publicznego”).
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane
z funduszy FOLK, PFRON, budżetu gminnego oraz Kujawsko-Pomorskiego Funduszu
Pożyczkowego. W perspektywie najbliższych
24 miesięcy Spółdzielnia zwiększy zasięg
usług o: - usługi w zakresie gastronomii; organizację praktyk i staży zawodowych na
potrzeby osób niepełnosprawnych.

Nagrodzone przedsięwzięcie:
„Trójkąt pożytku publicznego” – włączenie
w lokalny rynek pracy osób niepełnosprawnych poprzez rozszerzenie działalności
spółdzielni o usługi gastronomiczne.
Spółdzielnia Socjalna została utworzona
w 2012 roku z inicjatywy Fundacji „Ochrona
Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych”
z udziałem dwóch samorządów gminnych:
Łasina i Gruta przy wsparciu podmiotu
gospodarczego „Fabryki Świec MUELLER”
w Białym Dworze. W pierwszych kilkunastu
miesiącach spółdzielnia zatrudniała osoby
długotrwale bezrobotne, wskazane przez
ośrodki pomocy społecznej. Na bazie tej
grupy została utworzona grupa remontowo - budowlana zatrudniająca 8 osób. Od
listopada 2014 roku Spółdzielnia zmieniła
profil świadczonych usług podejmując
współpracę gospodarczą z Fabryką Świec,
wykonując usługi na rzecz tego podmiotu.
Spółdzielnia zatrudnia 26 osób na pełny
etat, w tym 21 osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Utworzona Spółdzielnia
Socjalna Osób Prawnych (dwie gminy + ngo)
jest pierwszą, skuteczną inicjatywą lokalną
ukierunkowaną na włączenie społeczne
i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w języku ekonomii spoXVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Indywidualne gospodarstwo rolne
Mateusz Nędza-Kubiniec
ul. Strzelców Podhalańskich 20
34-511 Kościelisko
pow. tatrzański
woj. małopolskie
tel. 18/ 207 03 10, 601565565

Wielu rolników potrzebuje pomocy w
wypełnianiu różnego rodzaju formularzy.
Pan Mateusz pomaga w pisaniu wniosków
do PUP w Zakopanem i Nowym Targu oraz
wniosków w ramach PROW – 2007-2013, aby
beneficjenci mogli otworzyć własną działalność gospodarczą i posiadać status przedsiębiorcy.
Działalność Pana Mateusza Nędzy-Kubińca jest przykładem jak wiele można zrobić
dla swojej „małej ojczyzny”.

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Aktywizacja społeczności lokalnej do podejmowania ważnych inicjatyw społecznych.
Utworzenie i prowadzenie Izby Twórczej im.
Stanisława Nędzy-Kubińca.
Pan Mateusz Nędza-Kubiniec jest niepodważalnym liderem w gminie Kościelisko. Pochodzi ze starego góralskiego rodu.
Jego dziadkiem był znany poeta i społecznik podhalański Stanisław Nędza-Kubiniec.
Sprawując funkcję sołtysa wsi Kościelisko doskonale zna potrzeby lokalnej ludności. Pan
Mateusz jest rolnikiem, posiada wraz z małżonką 5 ha gospodarstwo rolne. Wykształcenie prawnicze, jakie zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ułatwia mu
rozwiązywanie problemów samorządowych
i administracyjnych. Jest społecznikiem, nie
odmawia nikomu pomocy nie oczekując nic
w zamian. Dom, w którym obecnie mieszka
pan Mateusz z rodziną otrzymał jako spadek
po dziadku. Budynek został wyremontowany i adaptowany dla potrzeb utworzenia
„Izby Twórczej im. Stanisława Nędzy-Kubińca. Działalność „Izby…” nie jest nastawiona
na zysk. Pomieszczenia są udostępniane dla
ludności lokalnej. Odbywają się w niej spotkania szkoleniowe, kulturalne, integracyjne.
24
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Fundacja Inkubator Kreatywności
Prezes
Magdalena Beata Markiewicz
Marcinkowo 33A
11-700 Mrągowo
pow. mrągowski
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 508 069 262
e-mail: bok@arsson.pl
www.inkubatorkreatywnosci.pl

lokalnym. Motylarnia jest obiektem innowacyjnym. Prowadzone są tam badania naukowe nad owadami. Sprawdzana jest liczebność gatunkowa i fazy rozwojowe owadów.
Ekomuzeum Marcinkowo – wieś tematyczna
to sieć rozproszonych w terenie obiektów
tworzących żywą i atrakcyjną kolekcję starych budynków. Elementy kulturowe, przyrodnicze oraz historyczne są prezentowane
w miejscu ich występowania.
Przedsięzięcie w 80% zostało sfinansowane ze środków własnych, 20% pochodzi
z dotacji unijnych i budżetów lokalnych. Zatrudnione są cztery osoby.

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Założenie Zagrody Edukacyjnej, stworzenie
Ogrodów pokazowych i Motylarni oraz wsi
tematycznej Ekomuzeum Marcinkowo.
Fundacja Inkubator Kreatywności stworzyła niezwykłe miejsce na odpoczynek,
wycieczkę czy spacer edukacyjny. Na powierzchni 3500m2 powstały: Zagroda Edukacyjna, Ogrody pokazowe i Motylarnia oraz
Muzeum Marcinkowo – wieś tematyczna.
Zagroda Edukacyjna prowadzi zajęcia artystyczno-edukacyjne dla grup szkolnych,
przedszkolnych, ośrodków kultury, ośrodków terapii zajęciowej z okolicznych miejscowości. Zajęcia prowadzone są z zakresu:
zastosowania ziół w praktyce, ogrodnictwa,
plastyki z elementami ekologii.
Ogrody Pokazowe i Motylarnia obejmują
szkółkę roślin ozdobnych, sklep ogrodniczy,
ogrody tematyczne np. ogród różany, śródziemnomorski, ogród traw ozdobnych, ogród
japoński. W ogrodach utworzone zostały
ścieżki tematyczne np. ścieżka „Dziedzictwa
kulturowego i Przyrodniczego Warmii i Mazur”. Tablice dydaktyczne dziedzictwa kulturowego to m.in. historie i legendy regionu
Warmii i Mazur. Podczas zwiedzania można
uczestniczyć w festiwalach tematycznych,
słuchać muzyki i poezji.
Motylarnia ma kształt ośmiokąta o pow.
40m2 i jest obiektem edukacyjno-badawczym. Działalność ta jest unikatowa na rynku
XVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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WYRÓŻNIENIA

BioSzynkownia
Adam Kowalczyk
Golądkowo 42
06-120 Winnica
pow. pułtuski
woj. mazowieckie
tel. 500 203 895
e-mail: adam.kowalczyk@bioszynkownia.pl
www.bioszynkownia.pl

Nagrodzone przedsięwzięcie:
Produkcja wysokiej jakości wędlin ekologicznych.
Działalność Adama Kowalczyka jest odpowiedzią na potrzeby rynku spożywczego, otwartego na zdrową żywność. Wędliny
oferowane przez zakład są produkowane
z wieprzowiny kupionej w gospodarstwie
ekologicznym, w którym rolnik dba o wysoki
dobrostan zwierząt. W BioSzynkowni stosuje
się wyłącznie ekologiczne przyprawy, mięso
wędzone jest na olchowym drewnie. Wyroby
nie zawierają alergenów, np. glutenu. Wędliny posiadają certyfikat ekologiczny nadany
przez jednostkę certyfikującą upoważnioną
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tygodniowo zakład produkuje około 500 kg
wędlin. Produkty można zakupić w siedzibie
zakładu bądź na Biobazarze w Warszawie
przy ul. Żelaznej.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane
środkami własnymi oraz przyznaną dotacją
z Urzędu Pracy w wysokości 20.000 zł. Data
uruchomienia przedsięwzięcia: 02.10.2014 r.
Zakład zatrudnia 2 osoby.
26

XVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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KATEGORIA INDYWIDUALNA

I. Zakład Usług Mechanicznych
Bartłomiej Sulkowski
Małochwiej Mały 55
22-300 Krasnystaw
pow. krasnostawski, woj. lubelskie
tel. 507 072 813, 501 569 002
e-mail: b.sulkowski@nierdzewni.pl
www.nierdzewni.eu

Rozbudowa zakładu obróbki mechanicznej
elementów metalowych oraz zakup maszyny
i programu do cyfrowego prototypowania.

II. Usługowa Tłocznia Soków
„Sad na Zapieckach”
Tomasz Bieńkowski
Zapiecki 5
05-180 Pomiechówek
pow. nowodworski, woj. mazowieckie
tel. 506 671 466
e-mail: sadnazapieckach@gmail.com
www.sadnazapieckach.pl

Uruchomienie usługowej tłoczni soków „Sad
na Zapieckach”.

KATEGORIA RODZINNA

III. Gospodarstwo Agroturystyczne
„Dworek Wymysłowo”
Joanna Kłodzińska – Szewczenko
Jan Kłodziński
Wymysłowo 1
89-500 Tuchola
pow. tucholski, woj. kujawsko - pomorskie
tel. 52/ 334 32 19; 698 153 058
e-mail: asia@borytucholskie.pl
www.dworekwymyslowo.pl

Modernizacja bazy noclegowo-usługowo-wypoczynkowej „Dworek Wymysłowo”.

IV. Pensjonat pod Lipami Sp. z o.o.
Justyna i Mateusz Gorol
ul. Rolnicza 5
42-289 Woźniki
pow. lubliniecki, woj. śląskie
tel. 505 555 063, 501 628 194
e-mail: biuro@pensjonat-podlipami.pl
www.pensjonat-podlipami.pl

Utworzenie Prywatnego Domu Całodobowej Opieki dla Osób Starszych „Pensjonat
Pod Lipami”.

XVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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LAUREACI XVI EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
KATEGORIA RODZINNA

V. Pensjonat w Gospodarstwie
Rybackim „Jesionowy Dworek”
Grzegorz Wójcicki
Teresa Wójcicka
Kotki-Budy Duże 128
28-100 Busko-Zdrój
pow. buski
woj. świętokrzyskie
tel. 503 327 085, 781 431 735
e-mail: jesionowydworek@gmail.com
www.jesionowydworek.pl

Uruchomienie Pensjonatu „Jesionowy Dworek” w gospodarstwie rybackim.

KATEGORIA ZESPOŁOWA

VI. Fruit Family Sp. z o.o.
Prezes
Jerzy Żółcik
ul. Kozietulskiego 17
05-622 Belsk Duży
pow. grójecki
woj. mazowieckie
tel. 48/ 661 11 69
e-mail: info@fruitfamily.eu
www. fruitfamily.eu

Budowa sortowni owoców wraz z kompleksową infrastrukturą przechowalniczą i logistyczną.

VII. POLOK - Grupa producentów
grzybów Sp. z o.o.
Prezes
Szczepan Polok
ul. Pszczyńska 117
43-267 Suszec
pow. pszczyński
woj. śląskie
tel. 32/ 750 55 33
e-mail: info@polokgroup.pl
www.polokgroup.pl
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Budowa centrum logistycznego służącego
do magazynowania, sortowania, przechowywania i pakowania pieczarek.
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LAUREACI XVI EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
KATEGORIA ZESPOŁOWA

VIII. Zakład Hodowli Pstrąga
w Zaporze-Mylof Sp. z o.o.
Prezes
Dariusz Ciemiński
Zapora-Mylof 11/1-2
89-642 Rytel
pow. chojnicki
woj. pomorskie
tel. 52/ 398 51 77
e-mail: biuro@pstrag-mylof.pl
www.pstrag-mylof.pl

Zakup środków transportu oraz urządzeń
technologicznych dla przetwórstwa rybnego. Budowa obiektu handlowego i jego wyposażenie.

IX. Spółdzielnia Socjalna
„Perspektywa”
Prezes
Wacław Szramowski
ul. Dworcowa 2
86-320 Łasin
pow. grudziądzki
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 59/ 811 51 49
e-mail: waclawszramowski@wp.pl
www.perspektywalasin.cba.pl

„Trójkąt pożytku publicznego” Włączenie w
lokalny rynek pracy osób niepełnosprawnych poprzez rozszerzenie działalności spółdzielni o usługi gastronomiczne.

INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

X. Stowarzyszenie Kulturalno
-Oświatowe „Piast” im. Wincentego Witosa
Prezes
Sławomir Kania
33-150 Wola Rzędzińska 297a
pow. tarnowski
woj. małopolskie
tel. 14/ 6376145
e-mail: zazwola@vp.pl
www.zaz.piast.org.pl

Utworzenie 10 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności w Zakładzie
Aktywności Zawodowej.

XVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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LAUREACI XVI EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

XI. Indywidualne gospodarstwo
rolne
Mateusz Nędza-Kubiniec
ul. Strzelców Podhalańskich 20
34-511 Kościelisko
pow. tatrzański
woj. małopolskie
tel. 18/ 207 03 10, 601565565

Utworzenie i prowadzenie Izby Twórczej im.
Stanisława Nędzy-Kubińca. Aktywizacja społeczności lokalnej do podejmowania ważnych inicjatyw społecznych.

XII. Fundacja Inkubator Kreatywności
Prezes
Magdalena Beata Markiewicz
Marcinkowo 33A
11-700 Mrągowo
pow. mrągowski
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 508 069 262
e-mail: bok@arsson.pl
www.inkubatorkreatywnosci.pl

Założenie Zagrody Edukacyjnej, stworzenie
Ogrodów Pokazowych i Motylarni oraz wsi
tematycznej Ekomuzeum Marcinkowo.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE PRZEZ KOBIETY

XIII. Zakład Handlowo-Usługowy
Grażyna Madeja
Mała 87
39-107 Niedźwiada
pow. ropczycko-sędziszowski
woj. podkarpackie
tel. 17/ 221 34 29, 602 679 516
e-mail: g.madeja16@gmail.com
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Rozszerzenie działalności o usługi w zakresie
zagospodarowania terenów zieleni.
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LAUREACI XVI EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
WYRÓŻNIENIA

XIV. BioSzynkownia
Adam Kowalczyk
Golądkowo 42
06-120 Winnica
pow. pułtuski
woj. mazowieckie
tel. 500 203 895
e-mail: adam.kowalczyk@bioszynkownia.pl
www.bioszynkownia.pl

Produkcja wysokiej jakości wędlin ekologicznych.

XV. Przedsiębiorstwo Przemysłowo
- Handlowe Smaki Ogrodu
Edyta Kot
ul. Kielecka 225
26-004 Bieliny
pow. kielecki
woj. świętokrzyskie
tel. 50/ 215 41 74
e-mail: smaki-ogrodu@wp.pl
www.smaki-ogrodu.pl

Uruchomienie linii technologicznej do tłoczenia soków z owoców i warzyw - „Smaki
Ogrodu”.

XVI. AS Zdanowicz Sp. z o.o.
Anna Zdanowicz
Stara Białka 22
58-420 Lubawka
pow. kamiennogórski
woj. dolnośląskie
tel. 516 121 020
e-mail: kontakt@dwadeby.pl
www.karczma.dwadeby.pl

Adaptacja obiektu starej stodoły dla potrzeb
świadczenia usług gastronomicznych i noclegowych.
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ORGANIZATORZY I PARTNERZY XVI EDYCJI KONKURSU

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY
PATRONAT
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ORGANIZATORZY:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z:
Kancelarią Prezydenta RP,
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
Stowarzyszeniem Sposób na Sukces,
Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat,
Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo,
Telewizją Polską S.A. Program 1
Miesięcznikiem Farmer i portalem www.farmer.pl,
Portalem Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy,
Miesięcznikiem Nowe Życie Gospodarcze,
Dwutygodnikiem Agro Serwis,

PARTNERZY:
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Warszawski Bank Spółdzielczy
Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Nowy Świat,

PARTNERZY MEDIALNI:
Telewizja Polska S.A. Program 1
Dwutygodnik Agro Serwis
Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika
Farmer - miesięcznik
Gospodarz.pl - Twój Portal Rolniczy
Miesięcznik Nowe Życie Gospodarcze
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CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO
z siedzibą w Brwinowie

REGULAMIN
XVI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„SPOSÓB NA SUKCES”
na najlepsze działania przedsiębiorcze
na obszarach wiejskich

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
Patronat
• Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Patronat medialny:
•
•
•
•
•
•

Telewizja Polska S.A. Program 1
Agro Serwis
Nowe Życie Gospodarcze
Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika
Farmer – miesięcznik
Gospodarz.pl - Twój Portal Rolniczy
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I. Cele konkursu:
1. Promocja rozwoju przedsiębiorczości, tworzącej nowe miejsca pracy na obszarach
wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców;
2. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców wsi;
3. Upowszechnianie informacji o wyróżnionych przedsięwzięciach gospodarczych na
obszarach wiejskich;
4. Upowszechnianie informacji o sposobach pozyskiwania środków na dofinansowanie
przedsięwzięć gospodarczych;
5. Wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami konkursu;
6. Promocja przedsięwzięć realizowanych w ramach inicjatywy LEADER;
7. Promocja przedsięwzięć zrealizowanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
lub związanych z ochroną środowiska;
8. Promocja przedsięwzięć zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013;
9. Promocja przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety mieszkające na obszarach
wiejskich;
10. Promocja przedsięwzięć innowacyjnych, opartych o wykorzystanie lokalnego
potencjału.
11. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

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

III. Rada Programowa:
1.		 Radę Programową tworzą przedstawiciele organizatorów i patronów medialnych.
2.		 Rada Programowa powołuje Jury z grona organizatorów oraz patronów honorowych
		 i medialnych, które ocenia przedsięwzięcia zgłoszone do konkursu i przyznaje
		nagrody.
3.		 Jury konkursu wybiera laureatów konkursu w dwóch etapach:
• w etapie pierwszym Jury konkursu ocenia przedsięwzięcia na podstawie informacji
zawartych w nadesłanych kartach zgłoszeń wyłaniając grupę nominatów;
• w etapie drugim Jury konkursu ocenia przedsięwzięcia nominowane na podstawie
wizytacji terenowych, wyłaniając spośród nominatów laureatów konkursu.
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IV. Warunki uczestnictwa:
1. Przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2014 i pierwszym półroczu 2015 roku w zakresie
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy
mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.
2. Podmiot spełnia wymagania formalno-prawne, konieczne do prowadzenia danego
rodzaju działalności.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne
i prawne.
4. Osoby fizyczne i osoby prawne zgłaszają przedsięwzięcia do konkursu po uzyskaniu
potwierdzenia zrealizowanego przedsięwzięcia przez Starostwo, Urząd Miasta i Gminy,
Urząd Gminy albo jednostkę doradztwa rolniczego właściwą dla miejsca realizacji
przedsięwzięcia.
5. Kryteria oceny przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu:
5.1. Kryteria podstawowe dla przedsiębiorstw (gospodarstw), spółdzielni:
			a) liczba zatrudnionych pracowników na dzień 30.06.2015 w tym w okresie od
						 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.;
		 b) stopień wykorzystania lokalnego potencjału;
		 c) innowacyjność przedsięwzięcia;
		 d) działalność na rzecz ochrony środowiska.
5.2. Kryteria dodatkowe dla przedsiębiorstw (gospodarstw):
a) pokoleniowość firmy i tradycja rodzinna;
b) okres funkcjonowania firmy na rynku;
c) zasięg terytorialny działalności;
d) współpraca z lokalnymi podmiotami w tym Lokalną Grupą Działania (LGD);
e) korzystanie ze wsparcia środków UE;
f ) przedsięwzięcie zrealizowane w ramach inicjatywy Leader,
g) przedsięwzięcie zrealizowane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
			 i dbałością o środowisko naturalne;
h) posiadanie dodatkowych dokumentów, poświadczających bezpieczeństwo
			 żywności lub dotyczących jakości wyrobów, np. rolnictwo ekologiczne, wpis na
			 Listę Produktów Tradycyjnych.
6. Zgłoszeniem do udziału w konkursie jest KARTA ZGŁOSZENIA sporządzona zgodnie
ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu, przesłana na adres Centrum
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie w terminie do 31 października 2015 r.
7. Wypełnioną i podpisaną KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz załącznikami (m.in. zdjęcia, kopie
certyfikatów, dyplomów, itd.) należy przesłać w 5 egzemplarzach w formie papierowej
oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (na płycie CD) na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
„Konkurs Sposób na Sukces”
8. Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne
rozpowszechnianie wizerunku, znajdującego się na zdjęciach przesłanych do Centrum
Doradztwa Rolniczego przez uczestnika konkursu oraz wykonanych podczas
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uroczystości finałowej, na potrzeby umieszczenia ich w publikacjach, artykułach,
na stronach internetowych www.cdr.gov.pl oraz podmiotów współpracujących przy
organizacji konkursu Sposób na Sukces zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
ze zm.).
9. Osoby fizyczne nagrodzone i wyróżnione są zobowiązane do uiszczenia podatku od
nagród w wysokości 10% od wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21
ust. 1 pkt 68 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 361
ze zm.). Do poboru należnego podatku zobowiązany jest organizator konkursu.

V. Nagrody:
1. Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:
• indywidualna,
• rodzinna,
• zespołowa,
• inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
• przedsięwzięcia zrealizowane przez kobiety.
2. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Jury konkursu.
3. Od decyzji Jury w sprawie nagród nie przysługuje prawo odwołania.

VI. Czas trwania konkursu:
1. Konkurs ma charakter stały, a rozstrzygany jest raz w roku.
2. Przedmiotem oceny XVI edycji są przedsięwzięcia realizowane w okresie od 01.01.2014
roku do 30.06.2015 roku (przedsięwzięcie rozumiane jako uruchomienie działalności
gospodarczej lub uruchomienie nowego przedsięwzięcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).
3. Zgłoszenia konkursowe należy nadsyłać w terminie do 31 października 2015 roku.
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Finaliści konkursu przyjmują zobowiązanie do stosowania w promocji w ramach
		 prowadzonej działalności tj. na produktach, na stronach internetowych, w ulotkach
		 i materiałach reklamowych, tytułu: Laureat XVI edycji ogólnopolskiego konkursu
		Sposób na Sukces lub odpowiednio Wyróżniony w XVI edycji ogólnopolskiego kon‑
		kursu Sposób na Sukces oraz logo konkursu Sposób na Sukces.
2. Organizatorzy przewidują upowszechnianie w mediach informacji o przebiegu i wyni		kach konkursu.
3. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby przedsięwzięć konkursowych niż 50 - rozstrzy		 gnięcie może nastąpić w kolejnej edycji konkursu. Decyzję w tej sprawie podejmuje
		Rada Programowa.
4. Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz inne informacje na temat konkursu takie jak
		 m.in. wykaz przedsięwzięć nominowanych, wykaz laureatów i wyróżnionych zamiesz		 czone są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.gov.pl .
5. W XVI edycji konkursu nie mogą uczestniczyć laureaci i wyróżnieni z poprzednich
		edycji.
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6. Przystąpienie do konkursu oznacza przyjęcie zasad określonych w regulaminie, w tym
		 zobowiązań określonych dla konkursu oraz laureatów konkursu.
7. Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela Centrum Doradztwa
		 Rolniczego w Brwinowie; tel. 22/ 729 66 34 do 38 wew. 116, 140; faks: 22/ 729 72 91;
		e-mail: a.woszczek@cdr.gov.pl
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RADA PROGRAMOWA XVI EDYCJI KONKURSU

Rada Programowa XVI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces”
Przewodnicząca
Bożenna Łęcka-Mularczyk

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Członkowie
Barbara Odrobińska

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krzysztof Wójcik

- Kancelaria Prezydenta RP

Wojciech Nalazek

- Telewizja Polska Program 1 Redakcja Audycji Rolnych

Anna Szczepaniec

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Marcin Kukla

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Elżbieta Wojciechowska-Lipka - Agrobroker- Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia
Katarzyna Kowalska

- Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Damian Kozłowski

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

Katarzyna Pawlak

- Redakcja „Agro Serwis”

Marzena Kalinowska

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

Marcin Makowiecki

- Redakcja „Nowe Życie Gospodarcze”

Maria Czeley

- Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”

Mira Dzięgielewska

Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”

Liliana Lehrer-Rychel
Ryszard Kondratiuk
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- Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Roman Sobiecki

- Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”

Agnieszka Woszczek

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Łukasz Jawny

- Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Kraków

Grzegorz Cetner

- Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Poznań

Zdzisław Ginalski

- Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Radom

XVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

LAUREACI I EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. Prywatny Dom Opieki
„Zacisze” sp. z o. o.
Ewa Jędrzejewska
Łaznowska Wola
97-221 Rokiciny, ul. Południowa 29
woj. łódzkie
tel./faks 44/ 719 50 34
www.domopieki.com.pl
e-mail: d.o.zacisze@wp.pl

Prowadzenie Prywatnego Domu Opieki „Zacisze”.

II. Pałac Wężyków w Paszkówce
Zespół Hotelowo-Parkowy
Jan Oleksy
34-113 Paszkówka 37
woj. małopolskie
tel. 33/ 872 38 00
www.paszkowka.pl
e-mail: palace@paszkowka.pl

III. Gmina Lewin Kłodzki
Projekt „Lewińska Kaskada”
ul. Nad Potokiem 4
57-343 Lewin Kłodzki
woj. dolnośląskie
tel. 74/ 869 84 28
e-mail: urzad@lewin-klodzki.pl

Prowadzenie ośrodka hotelowo–szkoleniow–rekreacyjnego.

Realizacja polityki rozwoju gospodarczego,
społecznego, kulturalnego i edukacyjnego
służącego społeczności lokalnej.

IV. Zakład Przetwórstwa Mięsa
„Olewnik-Bis”
Anna Olewnik- Mikołajewska
Świerczynek 10a,
09-210 Drobin
woj. mazowieckie
tel. 24/26 74 600
www.olewnik.com.pl
e-mail: olewnik@olewnik.com.pl

Przetwórstwo mięsa i produkcja wyrobów wędliniarskich.

V. Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy Towarzystwie
Rozwoju Gminy Płużnica
Mirosława Tomasik
Płużnica
87-214 Płużnica
woj. kujawsko-pomorskie
tel./faks 56/ 687 39 09
www.trgp.org.pl
e-mail: trgp@trgp.org.pl

Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu wielofunkcyjny rozwój gminy
Płużnica.
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LAUREACI I EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
VI. „Serwis Rowerowy - Rowery”
Andrzej Filip
Marynin 74 A
21-030 Motycz
woj. lubelskie
tel. 81/ 503 15 13
www.elajfservice.pl
andrzej.filip@elajfservice.pl

Sprzedaż rowerów i części zamiennych, wykonywanie napraw i przeglądów wszystkich
typów rowerów. Organizacja rajdów rowerowych.

VII. Zakłady Spożywcze „Malwa”
Lech Bartold
Blichowo 61B
09-452 Blichowo
woj. mazowieckie
tel. 24/ 265 13 93
www.malwa.org.pl
e-mail: malwa@malwa.org.pl

Produkcja makaronów i ciastek.

VIII. Agencja Promocji i Rozwoju
w Przytocznej
ul. Główna 42/1
66-340 Przytoczna
woj. lubuskie
tel./faks 95/ 741 18 58

Działalność promocyjno-szkoleniowa.
Promocja agroturystyki regionu.

IX. „Sun-Sad” sp. z o.o.
Sławomir Kędzierski
ul. Grójecka 7
Nowe Grobice
05-650 Chynów
woj. mazowieckie
tel. 48/ 661 50 84
www.sunsad.pl
e-mail: sunsad@sunsad.pl

Sortowanie, pakowanie i dystrybucja owoców
i warzyw.

X. Kujawska Fabryka Maszyn
Rolniczych „Krukowiak”
ul. Kolejowa 54
87-880 Brześć Kujawski
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 54/ 252 10 27
www.krukowiak.com.pl
e-mail: poczta@krukowiak.com.pl
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Produkcja opryskiwaczy oraz maszyn dla rolnictwa i sadownictwa.
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LAUREACI I EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
XI. Zakład Ceramiki Szlachetnej
Janusz i Teresa Gnidzińscy
ul. Kaflarska 4
34-360 Milówka
woj. śląskie
tel. 33/ 863 70 07
www.kafle.ig.pl
e-mail: kafle@kafle.ig.pl

Produkcja kafli piecowych oraz wyrobów ceramiki szlachetnej.

XII. Zakład Drzewny „Kubajak”
sp. z o.o.
Leszek Kubajak

43-470 Istebna 1310
woj. śląskie
tel. 33/ 857 72 10 do 11
www.kubajak.com.pl
e-mail: biuro@drewnoklejone.drewno.pl

Produkcja wyrobów drewnianych.

XIII. Usługowy Zakład Kowalski
Sianożęty
Ludwik Molcan
ul. Molechowska 12
78-111 Ustronie Morskie
woj. zachodnio-pomorskie
tel. 94/ 351 56 26
www.molcan.com.pl
e-mail: biuro@molcan.com.pl

Kowalstwo artystyczne.

XIV. Zakład Pracy Chronionej
„Madex”

Marek i Grażyna Borkowscy,
Jarosław i Violetta Majorkowscy s. c.

Kościeleczki 10
82-210 Malbork
woj. pomorskie
tel./faks 55/ 272 20 28
www.madex.malbork.pl
e-mail: biuro@madex.malbork.pl

Produkcja przędzy i sznurka lniano-konopnego.

XV. Przedsiębiorstwo Drogowe
„Bazalt”
Zbigniew Hrynkiewicz
ul. Jagiełły 47a
82-400 Sztum
woj. pomorskie
tel. 55/ 277 15 16, 55/ 277 15 73
www. bazalt-sztum.pl
e-mail: bazalt@bazalt-sztum.pl

Budowa i utrzymanie dróg, mostów, placów
i ulic.
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LAUREACI I EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
XVI. Gmina Chmielnik
„Chmielnik Zdrój” s.a.
Projekt „Sami Sobie”
36-016 Chmielnik 50
woj. podkarpackie
tel. 17/ 229 65 88
faks 17/ 229 66 00
www.chmielnik-zdroj.pl
e-mail: alfred@intertele.pl

Produkcja wody mineralnej, skup, zbyt i przetwórstwo produktów rolnych, rozbudowa
infrastruktury społecznej.

XVII. Prywatny Ośrodek Wypoczynkowo–Sportowy „Bania”
Janina i Józef Dziubasik

ul. Środkowa 181
34-405 Białka Tatrzańska
woj. małopolskie
tel. 18/ 265 41 63
www.bialkatatrzanska.pl
e-mail: bania@bania.pl

Usługi noclegowe, gastronomiczne, rekreacyjne.

XVIII. Gospodarstwo Pasieczne
„Sądecki Bartnik”
Anna i Janusz Kasztelewicz
33-331 Stróże 235
woj. małopolskie
tel. 18/ 445 18 82, 445 18 00
www.bartnik.pl
e-mail: bartnik@bartnik.pl

Pszczelarstwo.

XIX. „Korab” s c. Przedsiębiorstwo
Prywatne
E.M.P.J.W. Łosińscy

Obecnie nie prowadzi działalności.

ul. Górczewska 200B/86
01-460 Warszawa
woj. mazowieckie

XX. Stowarzyszenie na Rzecz
Ekorozwoju Wsi
„Nasze Dzieci”
Ursynów 38a
26-903 Głowaczów
woj. mazowieckie
tel. 48/ 623 01 85
www.naszedzieci.net46.net
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Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej.
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I. „Dary Natury”

Mirosław Angielczyk

Koryciny 71
17-315 Grodzisk
woj. podlaskie
tel. 85/ 656 90 21
www. darynatury.pl
e-mail: biuro@darynatury.pl

Przetwórstwo i konfekcjonowanie ziół i owoców leśnych.

II. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
-Handlowo-Usługowe „Łoza”
Mirosław Moczydłowski

ul. Kruczkowskiego 7
16-001 Juchnowiec Kościelny
woj. podlaskie
e-mail: loza57@wp.pl

Produkty dla domu. Materiały budowlane.

III. Firma Produkcyjno-Handlowa
„Hart-Rol”
Jerzy Żelichowski

Węgierce 5
77-416 Tarnówka
woj. wielkopolskie
tel. 67/ 266 42 21, 67/266 49 11
www.hartrol.pl
e-mail: info@hartrol.pl

Produkcja i dystrybucja opakowań foliowych.

IV. Zakład Wikliniarski „Vic-Alam”
Leonard Skrętny

ul. Kwiatowa 16
62-100 Wągrowiec
woj. wielkopolskie
tel. 67/ 268 58 76
www.agrinpol.pl/wiklina-alam
e-mail: artur.skretny@wp.pl

Uprawa i przetwórstwo wikliny, produkcja koszy wiklinowych.

V. „Nawrot” sp. z o. o.
Ireneusz Nawrot

Nowe Tłoki 68A
64-200 Wolsztyn
woj. wielkopolskie
tel. 68 /347 05 29 lub 50

Obecnie nie istnieje, upadłość.
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VI. „Meblo-Expo” sp. j.
Iwona i Anna Dziąćko

ul. Bielska 26A
43-322 Pisarzowice
woj. śląskie
tel. 33/ 845 60 61, 845 60 63
faks 33/ 845 60 64
tel. kom. 604 638 955
www.mebloexpo.pl
e-mail: meble@mebloexpo.pl

Produkcja mebli tapicerowanych.

VII. „Building Business”
Marian Fijołek

ul. Mazańcowicka 92A
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie
tel. 33/ 815 10 91
faks 33/ 815 51 11
www.psbbb.pl
e-mail: bb@psbbb.pl

Handel materiałami budowlanymi.

VIII. „Metalmania”

Ryszard i Małgorzata Pałka

Czernica 132 a
58-521 Jeżów Sudecki
woj. dolnośląskie
tel. 75/ 752 60 08

Wykreślony z rejestru działalności gospodarczej.

IX. „Hotel Holland” Maminex sp. j.
Krystyna i Johanes van Gijlswik

Zdrojewo 99
86-170 Nowe
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52/ 332 80 67
faks 52 / 332 75 56
www. zdrojewohotel.pl
e-mail: info@zdrojewohotel.pl

Prowadzenie hotelu i restauracji HOLLAND.

X. Zakład Ubojowo-Masarski
„Rom-Mięs”
Roman Matera

87-603 Wielgie
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 54/ 289 74 19
e-mail: rommies@op.pl
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Ubój i przetwórstwo mięsa.
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XI. Piekarnia „Marcel”
Izabella Bal - Katan

37-722 Bolestraszyce 216 A
woj. podkarpackie
tel. 16/ 671 68 70
e-mail: piekarniamarcel@interia.pl

Piekarnia Bolestraszyce „Marcel“. Produkcja
pieczywa i ciast.

XII. „Bospak” s.c.

Bogumił Ciesielski
Tarnowski Młyn 65
62-710 Władysławów
woj. wielkopolskie
tel. 63/ 214 50 71
607 408 172
www.bospak.pl
e-mail: biuro@bospak.pl

Produkcja opakowań z tektury.

XIII. Zakład PiekarskoCukierniczy „Anters”
Andrzej Antczak

ul. Żagańska 29A
68-113 Brzeźnica
woj. lubuskie
tel. 68/ 377 13 14
www.anters.com.pl

Produkcja chleba oraz wyrobów piekarniczych.

XIV. J&B Auto Serwis - Recykling sp.j.
Jacek i Bożena Chmielina

Bobrówko 1
66-510 Bobrówko
woj. lubuskie
tel. 68/ 763 52 43
e-mail: brecykling.pl

Recykling opon poużytkowych.

XV. Usługowy Zakład Garncarski
Jarosław Arkuszyński

Sokole 18n
77-323 Polnica
woj. pomorskie
tel. 605 466 604
e-mail: arkuszynscy@gmail.pl

Produkcja naczyń ceramicznych tradycyjną
metodą, na kole garncarskim.
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XVI. „Novar” s.c.

Mariusz i Szymon Romanowscy

Krobia 4 k/Torunia
87-162 Lubin
woj. kujawsko-pomorskie
tel./faks. 56/ 678 26 20
www. novar.torun.com.pl
e-mail: novar@novar.com.pl

Produkcja mebli sklepowych.

XVII. Zakład Zbożowy „Kosów”
sp. z o.o. Wytwórnia Pasz
Jerzy Krysiak

08-330 Kosów Lacki
ul. Przemysłowa 2
woj. mazowieckie
tel. 25/ 787 93 13, 25/ 787 75 73
www.zzkosow.webpark.pl
e-mail: zzkosow@prv.pl

Handel środkami do produkcji rolnej.

XVIII. Transport Autokarowy
Marian Caban

Stara Rudnica 37 c
74-520 Stara Rudnica
woj. zachodniopomorskie
tel. 91/ 414 49 28, 608 708 498

Przewozy autokarowe dzieci wiejskich.

XIX. Fabryka Przetworów Rybnych
„Mieszko” sp. z o.o.
Grażyna Marcinkowska

Warszkowo 117a
Stary Jarosław
76-100 Sławno
woj. zachodniopomorskie
tel. 59/ 810 62 05
www. mieszko.com
e-mail: info@mieszko.com
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Przetwórstwo ryb morskich i słodkowodnych.
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I. Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych
w Karlinie
ul. Szczecińska 3
78-230 Karlino
woj. zachodniopomorskie
tel. 94/ 311 73 87, 311 72 93
www.sisg.pl
e-mail: biuro@sisg.pl

Działania na rzecz poprawy warunków życia
społeczności lokalnych.

II. Regionalne Towarzystwo
Inwestycyjne S.A w Dzierzgoniu
ul. Wojska Polskiego 3
82-440 Dzierzgoń
woj. pomorskie
tel. 55/ 276 25 79
www.rti.dzierzgon.com.pl
e-mail: rti@dzierzgon.com.pl

Usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe,
finansowe.

III. Piekarnia

Halina Niedziółka
Produkcja pieczywa i dystrybucja własnych
wyrobów.

Domanice 91
08-113 Domanice
woj. mazowieckie
tel. 25/ 642 41 46

IV. Gospodarstwo Nasienne
Stanisław i Jarosław Górski

Zając 29
07-100 Węgrów
woj. mazowieckie
tel. 25/ 793 14 44, 608 794 784
e-mail: stanislawgorski@gmail.pl

Produkcja roślinna: materiał siewny, buraki,
kukurydza, oraz działalność promocyjna.
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I. Zakład ProdukcyjnoHandlowy „Witamina”
Mirosław Szczypek

Mniszew 38
26-914 Rozniszew
woj. mazowieckie
tel. 48/ 622 09 42, 621 90 72
www.witamina-zph.pl
e-mail: info@witamina-zph.pl

Produkcja surówek i sałatek owocowo-warzywnych. Budowa chłodni produktów gotowych.

II. Pensjonat „Ramis”
Irena i Roman Sulicz

38-316 Wysowa 62
woj. małopolskie
tel. 18/ 35 32 174
www.ramis.pl
e-mail:ramis@ramis.pl

Karczma stylizowana na chatę łemkowską.
Podawane są dania według przepisów łemkowskich. Wystawa starych narzędzi i sprzętu
rolniczego.

III. „Wróblewski ZOO”
Zenon Wróblewski

Kałek 4a
62-513 Krzymów
woj. wielkopolskie
tel. 63/ 241 34 33
www. zoo-land.pl
e-mail: biuro@zoo-land.pl

Produkcja akwariów, terrariów dla ryb, płazów
i gadów.

IV. Zakład Stolarski Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
Marian i Janusz Zabroccy s.c.
Okoniny Nadjeziorne 14
89-530 Śliwice
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52/ 334 03 69
www.zabroccy.pl
e-mail: marian@zabroccy.pl

Produkcja mebli z litego drewna.

V. Zakład Produkcyjno-Usługowy
„Wijmar”
Wiesława i Józef Rybiałek
ul. Bydgoska 9
86-060 Nowa Wieś Wielka
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52/ 381 24 83
faks 52/ 381 25 83
www.wijmar.pl
e-mail: wijmar@wijmar.pl
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Produkcja i sprzedaż wyrobów sportowych.
Wykonywanie nadruków. Konfekcja wyrobów
z dzianin dla kontrahentów zagranicznych.
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VI. Stowarzyszenie
„Gościnna Dąbrowa”
Dąbrowa 12
32-014 Brzezie
woj. małopolskie
tel. 12/ 284 13 76 , 12/284 18 72

Działalność agroturystyczna połączona z usługami edukacyjnymi: tradycyjny wypiek chleba, młócenie cepami zboża, mielenie na żarnach, wyrabianie ciasta, pieczenie w piecu.

VII. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
-Usługowe „Roof-Reed”
Krzysztof Łukaszewski

Goplana 23
62-560 Skulsk
woj. wielkopolskie
tel. 63/ 268 25 49, 63/ 268 51 11,
605 617 222
www.roofreed.pl
e-mail: roofreed@poczta.wp.pl

Skup trzciny, produkcja mat i płyt trzcinowych
i wiklinowych, krycie dachów strzechą.

VIII. Firma Produkcyjno-Handlowa
„Agi”
Sebastian Koncewicz

Krzekotowice 41
63-830 Pępowo
woj. wielkopolskie
tel. 65/ 573 64 78,
faks 65/ 572 79 12
www. agi.com.pl
e-mail: agi@agi.com.pl

IX. „Wena” Dom Weselny
ul. Folwarczna 2
43-410 Kończyce Małe
woj. śląskie
tel. 32/ 469 35 62
e-mail: domweselny.wena@o2.pl

Produkcja smalcu jadalnego.

Działalność agroturystyczna. Uruchomienie
ośrodka rehabilitacyjnego „Pielgrzym” dla
dzieci niepełnosprawnych m.in. z porażeniem
mózgowym, zespołem Downa, z wadami postawy.

X. Zakład Stolarski
Marek Rumiński

ul. Żeromskiego 3
87-200 Wąbrzeźno
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/ 688 02 62
www.ruminski.com.pl
e-mail: biuro@ruminski.com.pl

Produkcja okien i drzwi. Usługi stolarskie. Eksport i import stolarki budowlanej.
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XI. Zakład Mięsny „Ritter”
Kazimierz Ritter

ul. Wyb. Wąbrzeskie 20
86-230 Lisewo
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/ 676 86 65
www.ritter.com.pl
e-mail: kadry@ritter.com.pl

Rozbudowa i modernizacja zakładu mięsnego.

XII. „Hefajstos”
Ślusarstwo-Kowalstwo
Wojciech Nakwasiński

57-314 Szalejów Dolny 59
woj. dolnośląskie
tel. 501 660 630
www.hefajstos.eu

Kowalstwo artystyczne; ogrodzenia, bramy,
kraty, meble kute, świeczniki, kinkiety.

XIII. Ośrodek Rekreacyjny
„Przystań nad Stawami”
Marian Wojciechowicz

ul. Stawowa 9
58-533 Mysłakowice
woj. dolnośląskie
tel. 75/ 767 66 61, 602 824 588
www.przystan.eu

Usługi turystyczne. Przystań, pole namiotowe,
kompleks domków wypoczynkowych, mała
gastronomia.

XIV. Łowisko „Chocieszów”
Piotr Abramowicz

Chocieszów 26
57-320 Polanica Zdrój
woj. dolnośląskie
tel. 74/ 869 02 59
www.lowisko-chocieszów.pl
e-mail: violetta.abramowicz@gmail.com

Łowisko ryb, mała gastronomia, domek z kominkiem dla gości, plac zabaw dla dzieci, jazda konna.

XV. Działalność rolno-turystyczna
Krystyna i Henryk Święciccy
ul. Parkowa 1
Baborówko
64-500 Szamotuły
woj. wielkopolskie
tel. 61/ 291 40 27
www. baborowko.pl
e-mail: palac@baborowko.pl
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Działalność rolno-turystyczna. Baza turystyczna, sala konferencyjna, basen kąpielowy, sauna, ścieżki zdrowia, jazda konna. Gospodarstwo rolne o pow. 1100 ha. Produkcja roślinna
i zwierzęca.

XVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

LAUREACI III EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
XVI. „Agralex”

Aleksander Lubiński

78-325 Redło 57
woj. zachodnio-pomorskie
tel. 94/ 365 00 10
www.agralex.pl
e-mail: biuro@ agralex.pl

Konstruowanie i produkcja zaprawiarek do
nasion. Eksport do Danii, Austrii, Węgier.

XVII. Stolarstwo

Zdzisław Koczan

Bukówko 26
78-214 Dobrowo
woj. zachodnio-pomorskie
tel. 94/ 311 15 43
www.meblekoczan.pl
e-mail: biuro@ meblekoczan.pl

Produkcja łóżek: piętrowych, pojedynczych.

XVIII. „Stajnia Makoszka”
Ośrodek Jeździecki

Iwona i Wojciech Bednarscy

Dębowa Kłoda
21-212 Makoszka
woj. lubelskie
tel. 83/ 355 74 30
faks 83/ 355 74 31
www.makoszka.pl
e-mail:makoszka@vp.pl

Agroturystyka, nauka jazdy konnej. Działalność edukacyjna skierowana do szkół. Handel
częściami do ciągników i maszyn rolniczych.

WYRÓŻNIENI III EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. Pomorski Ogród Edukacyjny
Akademia Ekologiczna
Grażyna Zyber

Włoki 23
76-024 Świeszyno
woj. zachodnio-pomorskie
tel. /faks 94/ 316 14 12
www.zyber.pl
e-mail: grazynazyber@poczta.fm

Działalność edukacyjna na rzecz dzieci i młodzieży. Ogród ekologiczny o pow. 3,5 ha.
Kolekcja roślin ozdobnych oraz dziko rosnących
- kilka tysięcy odmian i gatunków. Ptaszarnia
- 170 gatunków ptaków.

II. „Zagroda Poleska”
Janina Armacińska

Sosnowica Dwór 11/4
21-230 Sosnowica
woj. lubelskie
tel. 606 931 527

Nie funkcjonuje.
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I. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
-Handlowe „Anna” sp. j.
Adam i Anna Sieroccy

ul. Jesienna 25
09-520 Łąck
woj. mazowieckie
tel. 24/ 384 10 10
www.anna-makarony.com.pl
e-mail: firma@anna-makarony.com.pl

Produkcja makaronu wg nowoczesnych standardów. Wypromowanie marki „Makaron
Łącki”.

II. Przedsiębiorstwo Usługowo
-Handlowe „Diana”
Marek Szabelski

ul. Zwycięstwa 36E
11-710 Piecki
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89/ 742 13 84, 89/ 742 13 84
www.mszabelski.pl
e-mail: puhdiana@wp.pl

Produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich.

III. Zakład Produkcyjno-Handlowy
Artykułami Przemysłu
Rolno-Spożywczego
Jerzy Sewastynowicz

Posejnele 22
16-506 Giby
woj. podlaskie
tel. 87/ 516 52 95, 87/ 516 21 31
www.kukle.com.pl
e-mail: kukle@su.home.pl

Działalność turystyczna - „Gościniec Wiejski”
- domki letniskowe, drewniane, sala bankietowa, pokoje gościnne.

IV. Fabryka Mebli Mikołajczyk
Dariusz Mikołajczyk

ul. Słupecka 63
62-400 Słupca
woj. wielkopolskie
tel. 63/ 274 37 28, 63/ 274 39 47
www.mikolajczyk.com.pl
e-mail: mikolajczyk@mikolajczyk.com.pl

Produkcja mebli pokojowych i kuchennych
pod nazwą „Da Vinci”.

V. Piekarnia „Vini”

Liliana Lehrer-Rychel
ul. Kościuszki 107
42-582 Rogoźnik
woj. śląskie
tel. 32/ 287 70 44, 32/ 287 70 07
www. vini.pl
e-mail: vini@vini.pl
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Produkcja pieczywa wg nowoczesnych standardów. Modernizacja i rozbudowa obiektu
i wdrożenie systemu HACCP
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VI. „Activ” – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
Waldemar Żółcik

ul. Kozietulskiego 17
05-622 Belsk Duży
woj. mazowieckie
tel. 48/ 661 01 42
faks 48/ 601 01 43
www.activ.com.pl
e-mail: ilona@activ.com.pl

Kompleksowa obsługa sadowników w środki
produkcji. Skup owoców i warzyw. Posiada filie w Sandomierzu i Górze Kalwarii.

VII. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe „Progress”
Leszek Sawicki

Nowa Wieś Książęca 44
63-640 Bralin
woj. wielkopolskie
tel. 62/ 781 96 88, 7819610
faks 62/ 782 09 11, 782 85 59
www.zmprogress.pl
e-mail: biuro@zmprogress.pl

Zakład mechaniczny.
Produkcja urządzeń i wyrobów dla producentów owoców jagodowych.

VIII. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
-Handlowe „Skobrol”
Jolanta i Włodzimierz Krzyżańscy

Skobielice 1
62-600 Koło
woj. wielkopolskie
tel. 63/ 261 51 20, 504 083 697
e-mail: wlodken@poczta.onet.pl

Produkcja biopaliwa i oleju opałowego. Sprzedaż środków do produkcji rolnej.

IX. Zakład Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych
Halina Błażejewicz

Katarzynki 1
87-200 Wąbrzeźno
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/ 688 67 02
www.plastech.pl
e-mail: teresa@katarzynki.pl

Produkcja elementów do produkcji mebli
m.in. złączek, zaślepek, kołków, uchwytów z
tworzyw sztucznych. Wykonywanie form do
wtryskarek.

X. Zakład Produkcyjno-Handlowy
„Neltex” Hurt-Detal
Kornelia Koteras

Kuszewo 1
62-285 Popowo Kościelne
woj. wielkopolskie
tel. 61/ 427 88 74, 61/ 427 88 01
www.neltex.pl
e-mail: biuro@neltex.pl

Produkcja bielizny bawełnianej.
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XI. Firma Produkcyjno-Usługowo
-Handlowa „Pławecki”
Stefan Pławecki

34-602
Laskowa 439
woj. małopolskie
tel. 18/ 333 30 27
www. plawecki.pl
e-mail: biuro@plawecki.pl

Produkcja zakąski serowej i oscypka. Modernizacja zakładu, dostosowanie do wymogów
UE.

XII. „Western City”
Jerzy Pokój

ul. Nad Łomnicą 1a
Ścięgny k /Karpacza
58-540 Miłków
woj. dolnośląskie
tel./faks 75/ 761 95 60
www.western.com.pl
e-mail: karpacz@western.com.pl

Miasteczko westernowe pod Śnieżką - działalność turystyczna i rekreacyjna.

XIII. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
-Handlowe „Aquamar”
Andrzej Marczyński

Pasieka 2A/2
77-200 Miastko
woj. pomorskie
tel. 59/ 857 21 43, 59/ 857 36 70
faks 59/ 857 36 75
www. aquamar.com.pl
e-mail: aqua@aquamar.com.pl

Ośrodek hodowli ryb łososiowatych, karpiowatych i raka pn. „Bożanka II”.

Gala finałowa IV edycji konkursu w Pałacu Belweder
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WYRÓŻNIENI IV EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. Ośrodek Wspierania Rozwoju Wsi
Stawno przy Stowarzyszeniu
na rzecz Wspierania Aktywności
„Republika Stawieńska” - działalność edukcyji Rozwoju Dzieci i Dorosłych
no-szkoleniowa na rzecz dzieci i dorosłych.
„Szansa”
Uruchomienie świetlicy wiejskiej. Realizacja
Stawno 18
78-520 Złocieniec
woj. zachodniopomorskie
tel. 94/ 367 32 73, 94/ 363 14 28
www.stawno.pl

projektów pn. „Pożyteczne ferie”, „Kłusownika
na przewodnika”.

II. Kancelaria Ekonomiczna

Czesław Nowak, Edyta Sikora s. j.
Prowadzenie ewidencji księgowych dla firm,

ul. Przemysłowa 16
sprawozdań finansowych, wypełnianie wnio34-350 Węgierska Górka
sków o dotacje. Prowadzenie szkoleń, opracowoj. śląskie
wywanie biznes planów.
tel. 33/ 860 49 10, 33/ 860 49 40
www.kancelariaekonomiczna.pl
e-mail: kancelaria@ kancelariaekonomiczna.pl

III. Gospodarstwo agroturystyczne
„Eko-Art.”
Józef Charytoniuk

Wilczyny 7
11-420 Srokowo
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89/ 753 46 60
www.agrinpol.pl/chrytoniuk_wilczyny
e-mail: jozefcharytoniuk@wp.pl
charytoniuk@neostrada.pl

Agroturystyka edukacyjna: organizacja plenerów malarskich, warsztatów plastycznych,
imprez z udziałem osób niepełnosprawnych.
Mini zoo: świniodziki, strusie, kozy, konie.

Laureaci i wyróżnieni IV edycji konkursu
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LAUREACI V EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. „Wokas – Kopalnie Torfu
sp. z o. o.”
Artur Wojcieszuk

Błonie 5 A
08-200 Łosice
woj. mazowieckie
tel. 83/ 359 05 55
faks 83/ 359 03 36
www. wokas.pl
e-mail:wokas@wokas.pl

Produkcja podłoży dla pieczarkarstwa i celów
ogrodniczych. Organizacja targów i szkoleń
z zakresu produkcji pieczarek.

II. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
Aktywizacja społeczności Nętkowa poprzez
w Nętkowie
Nętkowo 13
73-210 Recz
woj. zachodniopomorskie
tel. 693 526 379

III. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Gminy Bałtów „Bałt”
Bałtów 55
27-423 Bałtów
woj. świętokrzyskie
tel./faks 41/ 264 12 93
www. baltow.info
e-mail: biuro@baltow.info

włączenie mieszkańców wsi w organizację
średniowiecznego jarmarku „Na kupieckim
szlaku”. Prezentacja walorów Nętkowa m. in.:
rękodzieła, wypieków.

Działalność na rzecz społeczności lokalnej
– handel, turystyka, promocja regionu, działania edukacyjne na rzecz dzieci. Utworzenie
kompleksu turystycznego „W krainie dinozaurów nad Kamienną”.

IV. Kutzmann s.c.

Sz.L.M.K.M. Kutzmann
M.D. Broniewicz
Szymon Kutzmann

Gola Wąsoska 1
56-210 Wąsosz
woj. dolnośląskie
tel. 65/ 543 76 66
www.kutzmann.pl
e-mail: info@dfpk.eu

Produkcja powozów konnych i boksów dla
koni.

V. Piekarnia- Ciastkarnia s.j.
Maria i Paweł Walenciak

Kiełczewo
ul. Kościańska 132
64-000 Kościan
woj. wielkopolskie
tel. 65/ 512 43 86, 511 03 89, 511 73 30
www. walenciak.pl
e-mail: biuro@walenciak.pl
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Produkcja pieczywa i produktów cukierniczych, modernizacja piekarni, budowa ciastkarni.
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LAUREACI V EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
VI. Spółdzielnia Producentów
Drobiu „Eko-Gril”
ul. Lotników Lewoniewskich 11 A
16-100 Sokółka
woj. podlaskie
tel. 85/ 711 27 44, 85/ 711 23 34
faks 85/ 711 24 58
www. ekogril.eu
e-mail: alfred.gluszynski@ekogril.eu

Zakup zakładu uboju drobiu i jego modernizacja w ramach grupy producenckiej.

VII. Gospodarstwo agroturystyczne
„Siedlisko”
Krystyna Gałecka

Osiny 28
86-170 Nowe n/Wisłą
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 606 362 085
www.twojesiedlisko.pl
e-mail: biuro@twojesiedlisko.pl

Działalność agroturystyczna – modernizacja
obiektów w gospodarstwie. Łódki, kajaki, plac
zabaw, modernizacja stołówki i pokoi gościnnych.

VIII. „Uni-Bud”

Tomasz Paradowski
Skaszewo 5
06-126 Gzy
woj. mazowieckie
tel. 23/ 691 52 96
www.chatazawsia.pl
e-mail: tomogrod@wp.pl

Brukarstwo artystyczne.

IX. Mięso I Wędliny
Zofia Zawrot

ul. Starogrodzka 29
78-500 Drawsko Pomorskie
woj. zachodniopomorskie
tel. 94/ 36 30 639
faks 94/ 363 34 71
www.firmymiesne.pl
e-mail: zawrot@onet.pl

Przetwórstwo mięsa i wędlin.

X. „Pol –Ital” sp. z o. o.
Urszula Jędrusińska

Hucisko 85
42-421 Włodowice
woj. śląskie
tel./faks 34/ 321 73 77
www. orlegniazdo.pl
e-mail: info@orlegniazdo.pl

Działalność hotelarska i gastronomiczna usługi rekreacyjne – rozbudowa i modernizacja
ośrodka „ORLE GNIAZDO” w Hucisku – ok. 100
miejsc noclegowych.

XVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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LAUREACI V EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
XI. Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „Farmer”
Włodzimierz Noczyński sp. j.

Włodowice
woj. śląskie
tel. 34/ 313 91 41
www.agrinpol.pl/farmer
e-mail: farmermyszkow@wp.pl

Uruchomienie Bazy Obsługi Rolnictwa. Firma
zaopatruje rolników i ogrodników w środki
do produkcji rolnej. Skup rzepaku.

XII. „Knapol” Skup - Sprzedaż,
Eksport – Import Drewna
i Materiałów Budowlanych
– Stolarstwo
Zakład Pruchnik
Stanisław Knap

Produkcja wyrobów z drewna i sklejki.

ul. Leśna 2
37-560 Pruchnik
woj. podkarpackie
tel. 16/ 628 80 61
www.knapol.pl
e-mail: knapol@op.pl

Laureaci i wyróżnieni V edycji konkursu
Pałac Belweder
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LAUREACI VI EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Św. Ojca Pio
Elżbieta Tomczyk i Elżbieta Krówka

Rożniaty 17 a
39-340 Padew Narodowa
woj. podkarpackie
tel. 15/ 811 93 82
www.rozniaty.pl
e-mail: zaporozniaty@poczta.onet.pl

Usługi pielęgnacyjne, lecznicze i rehabilitacyjne. Całodobowa długoterminowa opieka
nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.

II. Fabryka Wikliny s. c.

Zygmunt Babiarz, Bronisław Jach

Cieśle 26 a
56-400 Oleśnica
woj. dolnośląskie
tel. 71/ 398 46 80, 71/ 315 40 06
www. wiklina-bz.com.pl
e-mail: biuro@wiklina-bz.com.pl

Produkcja wyrobów z wikliny, brzozy, materiałów pochodzenia roślinnego z przeznaczeniem na place miejskie, do ogrodów i do
wnętrz.

III. Wytwórnia makaronu BIO

Aleksandra i Mieczysław Babalscy

87-312 Pokrzydowo 99
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/ 498 59 77
www.biobabalscy.pl
e-mail: bio@biobabalscy.pl

Wytwórnia produktów ekologicznych m.in.
makaronów razowych i mąki razowej, płatków
zbożowych, otrąb oraz przetworów orkiszowych.

IV. Zakład Przetwórstwa Owoców
i Warzyw „Polska Róża”
Ernest Michalski

ul. Róży 5
Falenty Nowe
05-090 Raszyn
woj. mazowieckie
tel. 22/ 715 34 88, 22/ 715 34 89
www.polskaroza.pl
e-mail: sklep@polskaroza.pl

Przetwórstwo róży wysokowitaminowej. Produkcja posypki witaminowej oraz konfitur,
syropów, soków, nektarów z owoców i płatków róży.

V. „Naturoterapia” - ośrodek
medycyny naturalnej.
Grzegorz Jędrkowiak

ul. Traugutta 3 A
57-250 Złoty Stok
woj. dolnośląskie
tel. 74/ 817 54 95, 74/ 817 50 04
www.noclegowo.pl
e-mail: naturoterapia@wp.pl

Usługi z zakresu m.in.: masażu rehabilitacyjnego, leczniczego i relaksacyjnego, akupunktury,
akupresury, hirudoterapii, moksoterapii itd.

XVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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VI. Zakład Produkcyjno-Handlowy
Usługi Transportowe
Mieczysław Ciećwiera

ul. Poznańska 18
Dąbrówka Wlkp.
66-210 Zbąszynek
woj. lubuskie
tel. 68/ 384 02 14
e-mail: szaszlyk2000@op.pl

Produkcja szaszłyków. Przystosowanie zakładu do wymogów sanitarnych UE. Eksport
do Niemiec.

VII. Ośrodek pn. „Dziki Zachód”
Jan Paduch

Zieleniewo 119
78-100 Kołobrzeg
woj. zachodniopomorskie
tel. 94/ 352 75 82
www.dzikizachod.eu
e-mail: biuro@dzikizachod.com.pl

Centrum Rozrywki i Jazdy Konnej, Mini ZOO.
Całoroczna organizacja imprez m.in. pokazy
z udziałem koni, nauka jazdy konnej, przejażdżki bryczką, kuligi, rodeo, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw.

VIII. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
- Usługowo - Handlowe
„Tłocznia Maurer”
Tłocznia soków owocowych na zimno.
Krzysztof Maurer

Zarzecze 1
33-390 Łącko
woj. małopolskie
tel. 18/ 444 64 27
www.maurer.com.pl
e-mail: soki@maurer.com.pl

IX. „Rzeźnia Masarnia Sprzedaż
Mięsa i Wędlin”
Norbert Kawski

ul. Grunwaldzka 64 A
82-420 Ryjewo
woj. pomorskie
tel. 55/ 277 42 44
www.nkawski.pl
e-mail: marketing@nkawski.pl

X. Drukarnia offsetowa.
Zakład Pracy Chronionej
Jerzy Małysz

43-436 Górki Wielkie 842
woj. śląskie
tel. 33/ 853 91 11
www.malyszdruk.pl
e-mail: malysz@malyszdruk.pl
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Produkcja soków naturalnych bez dodatku
cukru, wody i konserwantów. Gospodarstwo
usytuowane jest na Małopolskim Szlaku Owocowym i Łąckiej Drodze Owocowej.

Ubój trzody, rozbiór mięsa wieprzowego i wołowego. Produkcja mięsa konsumpcyjnego,
wędlin i różnego rodzaju wędzonek oraz ich
dystrybucja. Zakup specjalistycznych samochodów chłodni do dystrybucji wyrobów pochodzących z własnej przetwórni mięsa.

Druk: opakowań, etykiet, wydawnictw książkowych, podręczników, zeszytów, wydawnictw
albumowych, map, informatorów realizacja
zleceń agencji reklamowych i działów marketingu. Wprowadzenie technologii cyfrowych
w drukarni.
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XI. „Ulter-Sport” sp. z o.o.

Bolesław Żywiński , Zygmunt Halama
ul. Wyzwolenia 24
34 – 350 Węgierska Górka
woj. śląskie
tel. 33/ 860 49 50
www.ultersport.de
e-mail: alter@ulter.com.pl

XII. Urząd Gminy w Łącku

Producja tłumików sportowych do wielu typów samochodów, tłumików uniwersalnych
montażowych, ozdobnych nakładek i końcówek układu wydechowego na rynek krajowy
i na eksport.

1. Budowa nowoczesnego systemu grzewczego w miejscowości Łąck i promocja upraw
wierzby energetycznej na terenie gminy.
2. Uruchomienie Zielonej Szkoły w Sendeniu
pn. „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki
Przyjazne Środowisku”.

ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck
woj. mazowieckie
tel. 24/ 384 14 00
tel. 24/ 261 40 49
www.gminalack.pl
e-mail: gmina@lacko.pl

XIII. Mieszkańcy Małej Wsi
„Budowa Sali Wiejskiej w Małej Wsi” – przedsięwzięcie zrealizowane dzięki zaangażowaniu
finansowemu i pracy własnej mieszkańców
wsi.

ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec
woj. wielkopolskie
tel. 68/ 384 85 21
www.siedlec.pl
e-mail: ug@siedlec.pl

XIV. Rada Sołecka Wsi Grabowa
ul. Szkolna 51
42-454 Grabowa
woj. śląskie
tel. 32/ 673 02 91
515 825 585 p. Zuzanna Kańtoch

„Puchowa Kołderka”- aktywizacja bezrobotnych kobiet ze wsi Grabowa.
Zakup piskląt i ich bezpłatne przekazanie
mieszkańcom do odchowu, przywrócenie tradycji związanej z chowem gęsi i darciem pierza z „wyskubek”.

Laureaci VI edycji konkursu
Pałac Belweder
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LAUREACI VII EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Primus”
Halina Frączek

ul. Szkolna 12
42-470 Brudzowice
woj. śląskie
tel.. 32/ 674 12 27
www.nzozprimus.pl
e-mail: nzozprimus@go2.pl

Rozszerzenie usług medycznych o lecznictwo
szpitalne.

II. Firma Produkcyjno - Handlowa
Rzeźnia Drobiu
Andrzej Mielewczyk

ul. Podgórna 3
83-332 Dzierżążno
woj. pomorskie
tel. 58/ 694 28 15/16
www. mielewczyk.pl
e-mail:kontakt@mielewczyk.pl

Zakup specjalistycznych środków transportu
i urządzeń do produkcji mięsa drobiowego.

III. Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„Szarek”
Andrzej Szarek

Widna Góra 74A
37-500 Jarosław
woj. podkarpackie
tel. 16/ 621 91 43, 16/ 624 17 72
www.zpmszarek.pl
e-mail: biuro@zpmszarek.pl

IV. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
- Handlowo -Usługowe
„Artystyczne Tkactwo Ręczne”
Zbigniew Białas

ul. Zielona 12
58-400 Kamienna Góra
woj. dolnośląskie
tel. 75/ 744 63 94
www.art.tkactwo.webpark.pl
e-mail: art.tkactwo@wp.pl
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Produkcja mięsa konsumpcyjnego, konserw
i przetworów.

Produkcja tkanin artystycznych - ekologicznych dywaników lnianych z atestem Krajowej
Komisji Artystycznej i Etnograficznej Fundacji
„Cepelia”.
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V. Zakład Produkcji i Przechowalnictwa Mięsa „MitMar”
Eksport-Import
Marian Janowski, Stanisława Janowska
ul. Sikorskiego 5B
95-015 Głowno
woj. łódzkie
tel. 42/ 710 50 00
www.mitmar.pl
e-mail: j. mitmar@mitmar.pl

Uruchomienie zakładu produkcji i przechowalnictwa mięsa z siedzibą w Głownie.

VI. Regionalna Karczma Poleska

Antoni Kobielas, Wojciech Sawosz sp. j.

Kołacze 120
22-244 Stary Burs
woj. lubelskie
tel. 82/ 560 62 88
www.karczmapoleska.pl
e-mail: info@karczmapoleska.pl

Uruchomienie karczmy, popularyzacja tradycji
i kultury Polesia.

VII. Zakład Mięsny „Hemax”

Henryk, Małgorzata Blachlińscy sp. j.

ul. 27 Stycznia 76
42-584 Dobieszowice
woj. śląskie
tel./faks 32/ 287 61 10, 32/ 287 60 07
www.hemax.com.pl
e-mail: biuro@hemax.com.pl

Zakup specjalistycznych środków transportu
i udoskonalenie technologii produkcji wędlin.

VIII. Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Katarzyna, Tomasz Rembowscy

Żukowo 12
64-606 Popówko
woj. wielkopolskie
tel./faks 61/ 297 11 79
www.rembowscy.pl
e-mail: soki@rembowscy.pl

Uruchomienie produkcji soków jabłkowych
metodą bezpośredniego tłoczenia z dodatkiem
m.in. aronii, czarnego bzu, porzeczki i mięty
- certyfikat ekologiczny.

IX. Chemiland sp. z o.o.

Piotr Juchno, Piotr Olszewski

Lubochowo 219
82-450 Stary Dzierzgoń
woj. pomorskie
tel. 55/ 276 90 48, 55/ 276 90 49
faks 55/ 276 89 62
www. chemiland.pl
e-mail: chemiland@op.pl

Skup i sprzedaż płodów rolnych. Rozbudowa
zaplecza służącego działalności skupowej.
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X. Regina sp. z o.o.

Wojciech Książek, Zbigniew Stawski
Nowe Ręczaje 55a
05-326 Poświętne
woj. mazowieckie
tel. 22/ 498 82 80/81
faks 22/ 499 70 13
www.reni-regina/pl
e-mail: regina-reczaje@tlen.pl

Produkcja owoców w syropie alkoholowym
- certyfikat ekologiczny.

WYRÓŻNIENI VII EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. Biomasa Jakubowski
Michał Jakubowski

Plecewice 98
05-088 Brochów
woj. mazowieckie
tel. 694 94 34 80
www.biomasajakubowski.prv.l
e-mail: mj.jakubowski@wp.pl

Uprawa roślin energetycznych: ślazowca pensylwańskiego, miskanta olbrzymiego i wierzby
energetycznej. Działania na rzecz popularyzacji uprawy roślin energetycznych wśród rolników powiatu sochaczewskiego.

II. Przedsiębiorstwo „Banga”
Albin Szuszczewicz

Oszkinie 41
16-515 Puńsk
woj. podlaskie
tel. 87/ 516 12 42, 87/ 516 17 12,
faks 87/ 516 12 42
www.punsk.com.pl
e-mail: albinos@interia.pl

Utworzenie centrum rekreacji i wypoczynku
nad jeziorem Sejwy pn. „ŠILAIN”.

Laureaci i wyróżnieni VII edycji
konkursu podczas uroczystości
wręczenia nagród w Sejmie RP
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I. „Dwór Kołacinek”

Wojciech Węgrzynowski

Kołacinek 21
95-061 Dmosin
woj. łódzkie
tel. 46/ 874 76 86
www.dino-park.pl
e-mail: centrala@dino-park.pl

Utworzenie parku jurajsko-botanicznego
„DINOPARK”.

II. „Ziel -Bruk”

Edward Makarewicz
Płoty
ul. Lubuska 28
66-016 Czerwieńsk
woj. lubuskie
tel. 68/ 327 85 04
faks 68/ 327 84 79
www.zielbruk.pl
e-mail: ploty@zielbruk.pl

Produkcja kostki brukowej „Granit Lubuski”.

III. Producent Sera Swojskiego
Korycińskiego
Agnieszka Gremza

Szumowo nr 10
16-140 Korycin
woj. podlaskie
tel. / faks 85/ 721 93 23, 503 057 016
www.serkorycinski.com

Uruchomienie działalności marginalnej polegającej na produkcji i sprzedaży sera swojskiego korycińskiego w gospodarstwie rolnym.

IV. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
- Handlowo - Usługowe „Demarol
Zielonki”
Marek Dziekan

Zielonki 2b
28-131 Solec-Zdrój
woj. świętokrzyskie
tel. / faks 41/ 377 64 32
www.demarol.pl
e-mail: demarol@wp.pl

Modernizacja zakładu produkcji maszyn rolniczych, bram, balustrad i galanterii ogrodowej.
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LAUREACI VIII EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
V. Nord Torrente Fish sp. z o.o.

Tomasz Abramczyk, Roman Abramczyk
ul. Targowa 34
86-070 Dąbrowa Chełmińska
woj. kujawsko-pomorskie
tel. / faks 52/ 381 69 58
www. meralliance.pl
e-mail: biuro@meralliance.pl

Uruchomienie zakładu przetwórstwa łososia
z przeznaczeniem na eksport.

VI. Zakład Przemysłu Mięsnego
„Europa” sp. j.

Stanisław Zieliński, Zdzisław Zieliński
ul. Warszawska 31a
19-206 Rajgród
woj. podlaskie
tel. 86/ 272 15 97
faks 86/ 272 14 10
www.zielinscy.pl
e-mail: masarnia_europa@vp.pl

Modernizacja zakładu przetwórstwa mięsa,
zakup specjalistycznych środków transportu
oraz utworzenie nowych punktów sprzedaży.

VII. Polskie Piekarnie
„Piekarnia Iwona”

Witold Grab,
Gabriela Kołodziejczyk - Grab
38-306 Libusza 41
woj. małopolskie
tel. 13/ 447 52 84, 13/ 447 56 13
www.polskiepiekarnie.pl
e-mail: piekarnia.libusza@gmail.com

Zakup i modernizacja zakładu piekarniczego.

VIII. Cukiernia Zaniewicz
„Allnet” sp.z o. o.
Wojciech Zaniewicz

ul. Listopadowa 4
21-560 Międzyrzec Podlaski
woj. lubelskie
tel. / faks. 83/ 371 72 02
Oddział Piastów - mazowieckie
tel./faks 83/ 371 78 24
www.sekacz.eu
e-mail: biuro@zaniewicz.pl
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Praca na rzecz promocji regionu poprzez produkt regionalny - Sękacz Podlaski.
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LAUREACI VIII EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
IX. Urząd Gminy w Mieścisku
Wójt Andrzej Banaszyński

Uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodo-

Plac Powstańców Wlkp. 13
wej „Niezapominajka” w Gołaszewie. Zakład
62-290 Mieścisko
zatrudnia osoby o znacznym stopniu niepełwoj. wielkopolskie
nosprawności.
tel. 61/ 429 80 10
www. miescisko.nowoczesnagmina.pl
e-mail: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl

X. Stowarzyszenie Delta
Wiceprezes Halina Kisiel

ul. Sandomierska 4
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Bałtów
woj. świętokrzyskie
tel. / faks 41/ 247 91 11
www.baltowskipark.pl
e-mail: biuro@jurapark.pl

Utworzenie „Zwierzyńca Bałtowskiego”

WYRÓŻNIENI VIII EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. Grupa Odnowy Wsi Majków
Alicja Pasis, Krzysztof Kasprzycki

ul. Stefana Żeromskiego 106
26-110 Majków
woj. świętokrzyskie
tel. 691 677 630
e-mail: radasolecka.majkow@op.pl

Realizacja projektu - Rodzinne Centrum Kultury
i Wypoczynku „Nad Żarnówką” w Majkowie.

Goście gali finałowej VIII edycji konkursu w Pałacu Belweder
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LAUREACI IX EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. Ceramika Millena s. c.

Dariusz Sikorski, Wiesława Seneszyn,
Iwona Wołoszyn
Parzyce 108
59-730 Nowogrodziec
pow. bolesławiecki
woj. dolnośląskie
tel. 75/ 736 32 66
www. ceramikamillena.pl
e-mail: biuro@ceramikamillena.pl

Utworzenie pracowni rękodzieła artystycznego w zakładzie produkcji wyrobów ceramicznych.

II. Gmina Mszczonów

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek

ul. Warszawska 52
96-320 Mszczonów
pow. żyrardowski
woj. mazowieckie
tel. 46/ 858 28 20, 858 28 40
www. termy-mszczonow.eu
e-mail:termy@termy-mszczonow.eu

Uruchomienie Kompleksu Basenów Termalnych.

III. „Zajazd Drob”

Maria i Ryszard Drob

ul. Lubelska 4a
22-234 Urszulin,
pow. włodawski
woj. lubelskie
tel. 82/ 57 13 116
www.zajazddrob.pl
e-mail: maria.drob@gmail.com

Uruchomienie Zajazdu Drob - organizacja
szkoleń, konferencji i imprez okolicznościowych.

IV. „Abies” Kuczyńscy s. c.

Danuta Kuczyńska i Marcin Kuczyński
Miecze 26
19-206 Rajgród
pow. grajewski
woj. podlaskie
tel. 86/ 273 41 16
www.abies.net.pl
e-mail: abies@abies.net.pl
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Budowa zaplecza biurowo-sklepowego, wprowadzanie nowych metod pielęgnacji zieleni
oraz ekologicznych technologii oczyszczania
ścieków.
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LAUREACI IX EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
V. Zakład Produkcyjno-Handlowo
-Usługowy „Nitex”
Beata Mucha

87-214 Płużnica 58 L
pow. wąbrzeski
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/ 688 71 87
www. nitex.net.pl
e-mail: nitex@nitex.net.pl

Wprowadzenie nowych technologii w zakładzie produkującym wkłady meblowe, materace i poduszki ozdobne.

VI. „Alex-Pol”

Alojzy Szczerba

ul. Akacjowa 5
Turów
42-256 Olsztyn
pow. częstochowski
woj. śląskie
tel. 34/ 328 62 60
www.alex-pol.pl
e-mail: biuro@alex-pol.pl

Modernizacja zakładu produkcji lodów i mrożonek.

VII. Handel Artykułami Rolniczymi
– Usługi Chłodnicze
Marek Kruk

Szczytna 58
37-500 Jarosław
pow. jarosławski
woj. podkarpackie
tel. 16/ 621 95 97
www.chlodnia.pfg.pl
e-mail: chlodnia.kruk@gmail.com

Modernizacja zakładu prowadzącego handel
artykułami rolniczymi.
Świadczenie usług chłodniczych.

VIII. „Bliźniaczek”

Marzanna Zofia Kucińska

Cichawy 6,
06-440 Gąsocin
pow. ciechanowski
woj. mazowieckie
tel. 23/ 676 00 18
www.sonsk.pl
e-mail: blizniaczek2000@wp.pl

Budowa węzła betoniarskiego z wibroprasą.
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LAUREACI IX EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
IX. „Nadgoplańska komunikacja
Autobusowa”
Grzegorz Arent

ul. Włocławska 48
88-153 Kruszwica
pow. inowrocławski
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52/ 567 42 15, 504 237 087
www.nkakruszwica.pl
e-mail: nka-kruszwica@wp.pl

Uruchomienie nowoczesnej bazy transportowej.

X. Niepubliczny Zakład Opiekuńczo
-Leczniczy „Złota Jesień”
Agnieszka Pękalska

Zaborze
ul. Olsztyńska 37
42-310 Żarki
pow. myszkowski
woj. śląskie
tel. 34/ 3148 252
www.zlotajesien.com.pl
e-mail: zlotajesien@wp.pl

Uruchomienie Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Jurajskiego Domu Opieki dla ludzi starszych i niepełnosprawnych
”Złota Jesień”.

XI. Ferma Kóz „Kozi Gródek”
Lidia Ordysińska

ul. Zielona 4
Wołczkowo
72-003 Dobra
pow. policki
woj. zachodniopomorskie
tel. 91/ 311 31 97
e-mail: kozigrodek@gmail.com

Modernizacja gospodarstwa „Kozi Gródek”
produkującego kozie mleko i sery metodami
ekologicznymi.

Laureaci i organizatorzy IX edycji konkursu. Pałac Belweder.
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WYRÓŻNIENI IX EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. „Pachniczówka – pasieka
i miodosytnia”
Adrian Pachnik

ul. Polna 2
07-110 Grębków
pow. węgrowski
woj. mazowieckie
tel. 25/ 793 03 36
www.pachniczowka.pl
e-mail: pachnik@op.pl

Produkcja Miodowego Piwa Mazowieckiego przywrócenie średniowiecznych tradycji miodosytnictwa.

II. Suszarnia Warzyw i Owoców
„Sys”
Marian Sysiak

05-502 Kamionka,
ul. Bobrowiecka 34 A
pow. piaseczyński
woj. mazowieckie
tel. 22/ 757 40 88
www.sysiak.pl
e-mail: biuro@sysiak.pl

Uruchomienie zakładu suszenia i konfekcjonowania warzyw.

Laureaci i wyróżnieni IX edycji konkursu „Sposób na Sukces”
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LAUREACI X EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. Usługi strzecharskie
„Com-Dach” Import-Export
Marian Jamrozik

Podlesie 187
42-235 Lelów
pow. częstochowski
woj. śląskie
tel./faks 34/ 325 80 63
e-mail: biuro@com-dach.pl
www.com-dach.pl

Usługi strzecharskie - krycie dachów strzechą
z trzciny wodnej.

II. Gabinet Kosmetyczny „For You”
Katarzyna Łabęda

ul. Farna 22
64-030 Śmigiel
pow. kościański
woj. wielkopolskie
tel. 65/ 518 86 44
www.foryou.info.pl
e-mail: gabinet@foryou.info.pl

Budowa zakładu kosmetycznego o wysokim
standardzie na bazie budynku gospodarczego.

III. Zakład Usług Leśnych „Drzewko”
Katarzyna Lubera

ul. Lipowa 6/6
11-420 Srokowo
pow. kętrzyński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89/ 753 45 18
e-mail: zuldrzewko@tlen.pl

Świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej
w lasach prywatnych.

IV. Zakład Krawiecki
Renata Mażul

ul. Daszyńskiego 8,
58-533 Mysłakowice
pow. jeleniogórski
woj. dolnośląskie
tel. 75/ 713 17 77
e-mail: renatamazul@o2.pl
www.republika.pl/linton/len
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Projektowanie i szycie odzieży damskiej z lnu.
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LAUREACI X EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
V. Vibrobet Zębala, Kudlańska s.j.
Ryszard i Irena Zębala, Katarzyna
Kudlańska, Tomasz Zębala

Przemęczany 76
32-107 Radziemice
pow. proszowski
woj. małopolskie
tel. 12/ 385 63 20
e-mail: biuro@vibrobet.pl

Produkcja wyrobów betonowych takich jak
kręgi, płytki chodnikowe, obrzeża, kostka brukowa na potrzeby modernizacji dróg.

VI. Tradycyjna Wędzarnia
Warmińska

Jarosław, Elżbieta i Anna Parol
Kaborno 45
11-030 Purda
pow. olsztyński
woj. warmińsko–mazurskie
tel. 89/ 512 47 60
www.parolryby.pl
e-mail: jarek@parolryby.pl

Wędzenie ryb w tym pstrąga tęczowego i potokowego oraz karpia - z zachowaniem tradycji kulinarnych regionu.

VII. Browar Koreb

Marek Kaczorowski
ul. Żeromskiego 72
98-100 Łask
pow. łaski
woj. łódzkie
tel. 43/ 675 21 82
e-mail: koreb@vp.pl
www.koreb.vp.pl

Przywrócenie ponad 600-letniej tradycji produkcji „Piw Łaskich”.

VIII. Gospodarstwo rolne
„Ziołowa Dolina”

Krystyna i Bogdan Kozłowscy
Wilimowo 10 A
11-041 Olsztyn
pow. olsztyński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89/ 527 21 22
e-mail: ziolowadolina@wp.pl
www.dolina.hg.pl

Rozbudowa pomieszczeń konferencyjnych
oraz zaplecza kuchennego jako bazy dla organizacji konferencji, szkoleń i imprez okolicznościowych.
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LAUREACI X EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
IX. Firma Usługowa Dworek
„Róża Poraja”
Bernarda i Zdzisław Serwatka

Budziejewo 1
62-290 Mieścisko,
pow. wągrowiecki
woj. wielkopolskie
tel. 61 / 427 82 96
e-mail: biuro@dworekbudziejewo.pl
www.dworekbudziejewo.pl

Modernizacja stylowego dworku oraz renowacja kompleksu parkowego, organizacja przyjęć
okolicznościowych, szkoleń, konferencji.

X. Zrzeszenie Producentów Owoców
i Warzyw „Sad-Pol” Polubicze
V-ce Prezes Zarządu - Stanisław Daniłoś
Polubicze Dworskie 34,
21-580 Wisznice
pow. bialski
woj. lubelskie
tel. / faks 83 / 378 23 96
www.sadpol.eu
e-mail: sad.pol.box@interia.pl

Budowa przechowalni owoców i warzyw z
kontrolowaną atmosferą.

XI. Spółdzielnia Usług Rolniczych
w Radziłowie
Prezes - Wiesław Mordasiewicz
ul. Karwowska 19 A
19-213 Radziłów
pow. grajewski
woj. podlaskie
tel. 86 / 273 60 68
e-mail: sur.radzilow@wp.pl

Rozszerzenie zakresu działalności Spółdzielni
Usług Rolniczych poprzez zakup sprzętu i uruchomienie nowych punktów sprzedaży.

XII. Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jóms borg-Vineta
Prezes - Wojciech Celiński

Działalność Centrum Słowian i Wikingów -

ul. Graniczna 2
promocja wczesnośredniowiecznych tradycji
72-510 Wolin
i kultury Wolina.
pow. kamieński
woj. zachodniopomorskie
tel. / faks 91/ 326 07 41
www.jomsborg-vineta.com
e-mail: stowarzyszenie@.jomsborg-vineta.com

74

XVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”

LAUREACI X EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
XIII. Centrum Integracji Społecznej
w Ostrzycach
Kierownik Iwona Formela
ul. Droga Kaszubska 98
3-311 Ostrzyce
pow. kartuski
woj. pomorskie
tel. 58/ 684 11 21
www.cisostrzyce.pl
e-mail: cisostrzyce@wp.pl

Realizacja projektu „Polubić pracę - CIS na aktywność” - reintegracja zawodowa i społeczna
osób długotrwale bezrobotnych.

WYRÓŻNIENI X EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. Bukowiańskie Towarzystwo
Geotermalne Sp. z o.o.
Prezes Zarządu - Piotr Kuchta

34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Sportowa 22
pow. tatrzański
woj. małopolskie
tel. 18 / 202 00 70
www.termabialka.pl
e-mail: biuro@termabukowina.pl

Budowa Basenów Termalnych w Bukowinie
Tatrzańskiej.

II. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe „Hortulus”
Iwona Bigońska		

76-038 Dobrzyca 76
pow. koszaliński
woj. zachodniopomorskie
tel. 94 / 318 13 18
www. hortulus.com.pl
e-mail: biuro@hortulus.com.pl

Edukacja przyrodnicza prowadzona w ogrodach tematycznych w Dobrzycy.
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LAUREACI XI EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe Pol-Trans
Catering Eksport-Import
Alfreda Perczak

ul. Osiedle 166
42-463 Mierzęcice
pow. będziński
woj. śląskie
tel. 323 801 144
www.cateringam.pl
e-mail: poltrans@cateringam.pl

Rewitalizacja budynków powojskowych - uruchomienie Hotelu „Wilga”.

II. „Agloplast – przetwórstwo
Tworzyw Sztucznych”
Zdzisław Ratajczak

Orzechówko 43
87-213 Ryńsk
pow. wąbrzeski
woj. kujawsko-pomorskie
tel./faks 56/ 688 53 03
www.agloplast.com.pl
e-mail: agloplast@agloplast.com.pl

Uruchomienie innowacyjnej linii do regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych.

III. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowo Usługowe „Anmar”
Anna Surmacz-Kałamarz

Rogóźno 465 a
37-112 Kosina
pow. łańcucki
woj. podkarpackie
tel. /faks 17/ 225 63 12
www.piekarniaanmar.com.pl
e-mail: biuro@lokalnazywnosc.pl

Wypiek staropolskiego chleba sanacyjnego
pieczonego na drewnie i liściach kapusty oraz
uruchomienie baru przy piekarni z wykorzystaniem ciepła z pieców chlebowych do przygotowania potraw.

IV. „Odrolnika.pl”
Jan Czaja

33-115 Janowice 31
pow. tarnowski
woj. małopolskie
tel. 608 424 660
www.odrolnika.pl
e-mail: grakh@poczta.onet.pl
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Uruchomienie
innowacyjnego
sposobu
sprzedaży produktów rolnych z małych gospodarstw oraz gospodarstw ekologicznych
za pośrednictwem strony internetowej www.
odrolnika.pl
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LAUREACI XI EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
V. Gospodarstwo Rolne

Magdalena i Sebastian Piekarz

Kamieniec 4 A
72-001 Kołbaskowo
pow. policki
woj. zachodniopomorskie
tel. 91/ 466 20 93
www.viva-natura.pl
e-mail: biuro@viva-natura.pl

Produkcja soków jednodniowych„Viva-Natura”
z warzyw i owoców.

VI. Usługi Kamieniarskie
Dorota i Robert Walasek

ul. Spółdzielcza 1
24-123 Janowiec
pow. puławski
woj. lubelskie
tel: 81/ 887 88 33
e-mail: walasek.wama@gmail.com

Wprowadzenie innowacyjnej technologii
w zakresie cięcia, formatowania i wykończenia
kamienia.

VII. Gospodarstwo Szkółkarskie
Jacek i Beata Jurgielewicz

14-500 Braniewo
ul. PCK 19
pow. braniewski
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 55/ 243 32 10
www.jurgielewicz.com.pl
e-mail: jurgielewicz@jurgielewicz.com.pl

Produkcja i dystrybucja roślin ozdobnych dla
krajowych i zagranicznych odbiorców.

VIII. Grupa Producentów Warzyw
i Owoców „Aura” sp. z o.o.
Prezes Eleonora Kapusta
ul. Dworcowa 52/54/56
99-319 Dobrzelin
pow. kutnowski
woj. łódzkie
tel. 24/ 285 10 44

Budowa bazy przechowalniczo -dystrybucyjnej dla warzyw i owoców.

IX. Wspólnota Mieszkaniowa
Skarszyn
Janina Klin

Skarszyn 45
55-100 Trzebnica
pow. trzebnicki
woj. dolnośląskie
tel. 71/ 312 75 18

Budowa czterech lokalnych kotłowni opalanych pelletem i wspomaganych instalacjami
solarnymi.
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LAUREACI XI EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
XI. Stowarzyszenie na rzecz
aktywizacji mieszkańców
Polesia Lubelskiego
Prezes Stowarzyszenia
Gabriela Bilkiewicz

Podedwórze 84
21-222 Podedwórze
pow. parczewski
woj. lubelskie
tel. 83/ 374 52 45
www.krainarumianku.pl
e-mail: kraina.rumianku@gmail.com

„Wiejskie Spa w Krainie Rumianku” – prowadzenie działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.

XIII. Gospodarstwo Rolne
Piotr Łukaszewicz
Oszkinie 42
16-515 Puńsk
pow. sejneński
woj. podlaskie

Uruchomienie Centrum rekreacji i wypoczynku z zachowaniem dziedzictwa historycznego
pod nazwą „Osada Jaćwiesko-Pruska” w miejscowości Oszkinie.

XIV. Urząd Gminy Klwów
Wójt Piotr Papis

ul. Sportowa 2
26-415 Klwów
pow. przysuski
woj. mazowieckie
tel. 48/ 671 00 10
www.klwow.pl
e-mail: ug@klwow.pl

„Przedszkole - lepsze jutro” - innowacyjne działania w zakresie edukacji przedszkolnej.

WYRÓŻNIENI XI EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. Zagroda Turystyczna
„Ślężański Młyn”
Maria Pollak

Szczepanów 30
58-124 Marcinowice
pow. świdnicki
woj. dolnośląskie
tel./faks 74/ 850 77 09
www.slezanskimlyn.wroc.pl
e-mail: kontakt@slezanskimlyn.wroc.pl
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Rekonstrukcja regionalnej zabudowy wiejskiej
– uruchomienie Zagrody Turystycznej „Ślężański Młyn” na bazie XIX wiecznego młyna wodnego.
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WYRÓŻNIENI XI EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
II. „Dar Ogrodu”
Mobilna Tłocznia Soków
Dariusz Jezierski, Józef Jezierski
Brudzew 28
98-235 Błaszki
pow. sieradzki
woj. łódzkie
tel. 693 450 190
www.darogrodu.pl
e-mail: maszyny@darogrodu.pl

Usługowe tłoczenie soków, sprzedaż maszyn
do produkcji soków naturalnych dla małych
przedsiębiorstw i gospodarstw.

LAUREACI XII EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. Gospodarstwo Agroturystyczne
„Cicha Woda”
Szymon Balak

Lasocin 1
58-250 Pieszyce
pow. dzierżoniowski
woj. dolnośląskie
tel. 74/ 836 97 84, 607 719 904
www.cichawoda.pl
www.agrinpol.pl/cichawoda
e-mail: info@cichawoda.pl

Rozszerzenie działalności gospodarstwa rolnego „Cicha Woda” poprzez budowę obiektu
gastronomiczno – noclegowego oraz wypożyczalni rowerów.

II. Travel – Bus
Robert Dziewit

34-324 Lipowa 121
pow. żywiecki
woj. śląskie
tel. 607 437 870
www.travel-bus.pl
e-mail: biuro@travelbus.pl

Wykonanie prac inwestycyjnych oraz zakup środków trwałych, w tym m.in. autokaru
w celu podniesienia konkurencyjności firmy
zajmującej się przewozem osób.

III. Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Grzegorz Nowakowski

Dąbrowa 6
26-332 Sławno
pow. opoczyński
woj. łódzkie
tel. 44/ 757 37 99
faks 44/ 757 37 87
www.zmpnowakowski.pl
e-mail: biuro@zpm-nowakowski.pl

Budowa biologiczno–mechanicznej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową zakładu
i modernizacja parku maszynowego.
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IV. „Majątek Giże Marczak”
Anna Marczak

Giże 41
19-411 Świętajno
pow. olecki
woj. warmińsko – mazurskie
tel. 87/ 523 04 05, 509 782 015
www.majatekgizemarczak.wminfo.pl
e-mail: marczak@ekoturystyka.com.pl

„Majątek Giże przyjazny rodzinie”. Organizacja
wypoczynku rodzinnego w gospodarstwie
prowadzonym metodami ekologicznymi.

V. Usługi Hotelarsko-Gastronomiczne
Andrzej Pielichowski

ul. Za torem 12
34-350 Węgierska Górka
pow. żywiecki
woj. śląskie
tel. 33/ 86 40 540, 663 465 880
www.azalialux.pl
e-mail: biuro@azalialux.pl

Wybudowanie „Azalii Lux” – luksusowego
kompleksu usytuowanego w sercu Beskidów.

VI. Spółdzielnia Grup Wielkopolskich, Zakłady Mięsne
„Salus” sp. z o.o.
Krzysztof Belka

Golinka 26 A
63-940 Bojanowo
pow. rawicki
woj. wielkopolskie
tel. 65/ 545 07 34
www.zmsalus.com.pl

W upadłości likwidacyjnej.

VII. Stowarzyszenie „Macierzanka”
Prezes Barbara Żeliszczak

ul. Suwalska 17 A
16-400 Wiżajny
pow. suwalski
woj. podlaskie
tel. 87/ 568 85 08
www.serywizajny.org.pl
e-mail: biuro@serywizajny.org.pl
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Utworzenie wioski tematycznej „Biegun sera
i zimna”. Produkcja i sprzedaż tradycyjnych serów podpuszczkowych pod nazwą „Wiżajny”.
Organizacja projektów społecznych w zakresie edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
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VIII. Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Św. Stanisława B.M.
w Niedźwiadnej
ks. Jarosław Stefaniak – Proboszcz

Niedźwiadna 43
19-230 Szczuczyn
pow. grajewski
woj. podlaskie
tel. 86/ 272 56 53, 501 404 954
www. niedzwiadna.pl
e-mail: parafia@niedzwiadna.pl

Restauracja XVI wiecznego kościoła wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz
organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego w Niedźwiadnej.

IX. Spółdzielnia Socjalna „Opoka”
Prezes Agata Swędzioł,
Wiceprezes Agnieszka Ścigaj

ul. Hutnicza 22, Chechło
32-310 Klucze
pow. olkuski
woj. małopolskie
tel. / faks 32/ 754 34 60
www.opokas.pl
e-mail: biuro@opokas.pl

X. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Prezes Arkadiusz Jachimowicz

ul. Związku Jaszczurczego 17
82-300 Elbląg
pow. elbląski
woj. warmińsko – mazurskie
tel. 55/ 236 27 16
www.eswip.pl, www.miejscazdusza.pl
e-mail: eswip@eswip.pl

Wielobranżowe przedsiębiorstwo społeczne
zajmujące się działalnością zapobiegającą
wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie
nowych miejsc pracy oraz zatrudnianie osób
niepełnosprawnych.

Miejsca z Duszą. Miejscowości Tematyczne
Warmii i Mazur Uruchomienie wiosek tematycznych na terenach popegeerowskich i podejmowanie działań tworzących miejsca pracy z wykorzystaniem potencjału, umiejętności
i pomysłów mieszkańców wsi.

XI. Gmina Strawczyn
Wójt Tadeusz Tkaczyk

ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
pow. kielecki
woj. świętokrzyskie
tel. 41/ 303 80 02
faks 41/ 303 81 57
www.strawczyn.pl
e-mail: sekretariat@strawczyn.pl

Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego
w Strawczynku.
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XII. Gmina Połaniec

Burmistrz Jacek Tarnowski
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec
pow. staszowski
woj. świętokrzyskie
tel.15/ 865 03 05
www.polaniec.pl
e-mail: sekretariat@umig.polaniec.pl

Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania pod
usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy
i magazyny, w tym m.in. nowoczesnego targu
handlowego.

XIII. Dom Misjonarzy oblatów Maryi
Niepokalanej w Kodniu.
Dom Pielgrzyma w Kodniu
o. Józef Czernecki OMI

ul. Rynek 1
21-509 Kodeń
pow. bialski
woj. lubelskie
tel. 83/ 375 41 20, faks 83/ 375 41 92
www.koden.com.pl
e-mail: oblaci@koden.com.pl

Aktywizacja przedsiębiorczości lokalnej poprzez budowę zaplecza pielgrzymkowego.

WYRÓŻNIENI XII EDYCJI KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
I. Tłocznia soków z owoców
i warzyw „Wiatrowy Sad”
Grażyna Wiatr

Kałęczew 14
95-061 Dmosin
pow. brzeziński
woj. łódzkie
tel. 604 982 197
www.wiatrowysad.pl
e-mail: soki@wiatrowysad.pl

Tłocznia soków z owoców i warzyw. Soki produkowane z własnego gospodarstwa sadowniczego, objętego programem integrowanej
produkcji.

II. Bojarski Gościniec
Eugeniusz Ostapczuk

ul. Ogrodowa 28
17-220 Narewka
pow. hajnowski
woj. podlaskie
tel. 606 264 022
www.bojarskigosciniec.pl
e-mail: bojarski.gościniec@gmail.com
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Obiekt gastronomiczno – noclegowy „Bojarski Gościniec”. Przedsięwzięcie dotyczy przeniesienia carskiego dworca z 1902 r. na teren
Gościńca i wykorzystania jako atrakcję turystyczną.
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I. Zakłady Mięsne „Józan”
Anna Kaczorowska

Rzeniszów
ul. Zielona 21
42-350 Koziegłowy
pow. myszkowski
woj. śląskie
tel. 34/ 315 02 45
tel./faks 34/ 315 02 47
www.jozan.pl
e-mail: jozan2@wp.pl

Rozwinięcie działalności Zakładu Mięsnego
„Józan” w Koziegłowach.

II. Centrum Szkolenia
Wielozawodowego „Automix”
Wiesław Barański

Sudół 103 a
28-300 Jędrzejów
pow. jędrzejowski
woj. świętokrzyskie
tel. 41/ 386 55 04, 602 177 758
e-mail: wb103a@wp.pl

Budowa płyty poślizgowej i budynku hotelarsko-szkoleniowego.

III. Zbigniew Paczuski
„Galeria Pieczywa”
Zbigniew Paczuski

08-130Kotuń
Broszków 46
pow. siedlecki
woj. mazowieckie
tel. 25/ 641 43 71
faks 25/ 641 43 29
www.kapkappz.pl
e-mail: biuro@galeriapieczywa.pl

Wypiek „Chleba urody” we własnej piekarni.

IV. Przedsiębiorstwo Usługowo
-Handlowe „Dominik”
Wiesława Pawlikowska

Mierzyn 17
13-334 Łąkorz
pow. nowomiejski
woj. warmińsko-mazurskie
tel./faks 56/ 4745623
www.dominik.home.pl
e-mail: dominik@dominik.pl

Modernizacja urządzeń produkcyjnych do
produkcji kapusty kwaszonej, ogórka kwaszonego i surówek warzywnych.
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V. „Agro-Bud”

Bogdan i Lucyna Kozyra
ul. Długa 28
22-672 Susiec
pow. tomaszowski
woj. lubelskie
tel. 84/ 665 45 55, 607 230 630
www.sosnowe-zacisze.pl
e-mail: recepcja@sosnowe-zacisze.pl

Pensjonat „Sosnowe Zacisze” – ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy z przystosowaniem
do obsługi osób niepełnosprawnych.

VI. PPHU Maszyny i Przetwórstwo
Nasion Oleistych „Ol’vita”
Krzysztof Dziaduch

Panków 2
58-125 Pszenno
pow. świdnicki
woj. dolnośląskie
tel. 74/ 850 52 02, 609 519 561
www.olvita.pl
e-mail: olvita@op.pl

Przetwórstwo roślin oleistych i tłoczenie oleju na zimno.

VII. Firma „Wagner 3D” Trójwymiarowe Obiekty Reklamowe
Łukasz Wagner

ul. Antolin 5
97-225 Ujazd
pow. tomaszowski
woj. łódzkie
tel. 669 828 900
www.mikrokosmos.edu.pl
e-mail: mikrokosmos@mikrokosmos.edu.pl

Park Edukacyjno-Rozrywkowy „Mikrokosmos.”

VIII. Grupa Sadownicza „Owoc
Sandomierski” sp. z o.o.
Prezes Zarządu Leszek Bąk

Bilcza 48a
27-641 Obrazów
pow. sandomierski
woj. świętokrzyskie
tel. 725 499 000
www.owocsandomierski.pl
e-mail: handel@owocsandomierski.pl
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Budowa zaplecza logistycznego wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.
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IX. Spółdzielnia Socjalna
„Bajkolandia”
ul. Leśna 22
37-300 Leżajsk
pow. leżajski
woj. podkarpackie
tel. 535 084 567
www.bajkolandia.lezajsk.pl
e-mail: l.bajkolandia@interia.pl

Opieka dzienna nad dziećmi połączona
z organizacją imprez w tym zakresie.

X. Gmina Uniejów

Burmistrz Józef Kaczmarek
ul. Bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów
pow. poddębicki
woj. łódzkie
tel. 63/ 288 81 92, faks 63/ 288 97 43
www.uniejow.pl
e-mail: urzad@uniejow.pl
Adres przedsięwzięcia:
Termy Uniejów
ul. Zamkowa 1
99-210 Uniejów
tel. 63/ 288 96 90
www.termyuniejow.pl
e-mail: termy@uniejow.pl

Rozbudowa kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów” jako regionalnego,
markowego produktu turystyki uzdrowiskowej.

XI. Urząd Gminy w Wielkiej
Nieszawce
Wójt Kazimierz Kaczmarek

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice
pow. toruński
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56/ 678 10 93
www.wielkanieszawka.pl
e-mail: wlkniesz@wielkanieszawka.lo.pl

Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce.

XII. Centrum Tradycji i Turystyki
Gór Świętokrzyskich
Dyrektor Anna Łubek

ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny
pow. kielecki
woj. świętokrzyskie
tel. 41/ 260 81 55
www.osadasredniowieczna.eu
e-mail: dyrekcja@osodasredniowieczna.eu

Uruchomienie osady średniowiecznej w Hucie Szklanej.
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XIII. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Protasiewicz”
Ejszeryszki 11
16- 406 Rutka Tartak
pow. suwalski
woj. podlaskie
tel./faks 87/ 568 70 33, 698 642 542
e-mail: tadeuszprotasiewicz@wp.pl

Produkcja wędlin wytwarzanych według tradycyjnych receptur i metod w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

XIV. „Snails Garden”
Gospodarstwo Rolne
Grzegorz Skalmowski

Rydzówka 13/2
14-400 Pasłęk
pow. elbląski
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 698 388 531
www.snailsgarden.com
e-mail: skalmowski@snailsgarden.com

Chów i hodowla ślimaków, pozyskiwanie jaj
na kawior, produkcja kosmetyków.

XV. „Jorge Group” Polska
Marek Postawka

Odonów 2
28-500 Kazimierza Wielka
pow. kazimierski
woj. świętokrzyskie
tel. 12/ 630 98 40, 609 100 102
www.odonow.com
e-mail: imprezy@odonow.com

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy „Dwór
w Odonowie”.

XVI. Mała Elektrownia Wodna
Fabryka Prądu
Bogdan Dams

ul. Ateńska 10 lok. 2
03-978 Warszawa
Adres przedsięwzięcia:
Gmina Jastrzębia, miejscowość Goryń,
jaz piętrzący na rzece Radomce
pow. radomski
woj. mazowieckie
tel. 722 148 136
www.dobraenergia.info
e-mail: biuro@dobraenergia.info
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Uruchomienie Małej Elektrowni Wodnej wyposażonej w turbinę Archimedesa (ślimakową) oraz działalność edukacyjna.
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I. „BRENAL” sp. z o.o.
Janusz Spierzak

Krupiec 77
22-302 Siennica Nadolna
pow. krasnostawski
woj. lubelskie
tel. 82/ 577 00 71
faks 82/ 577 03 29
www.brenal.com
e-mail: brenal@brenal.com

Wdrożenie innowacyjnych technologii cięcia i
spawania przy produkcji urządzeń specjalnego przeznaczenia dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

II. Grupa Producentów Owoców
i Warzyw Klimowicz sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Zbigniew Klimowicz

ul. Pniowska 2, Paczyna
44-120 Pyskowice
pow. gliwicki
woj. śląskie
tel. 32/ 233 40 90
faks 32/ 330 50 21
www.klimowicz.pl
e-mail: biuro@klimowicz.pl

Budowa nowoczesnej infrastruktury przechowalniczej, tj. dwóch chłodni wraz z sortowniami dla pomidorów gronowych oraz cebuli.

III. Park Rekreacyjno-Edukacyjny
„Sea Park”
Andrzej Myśliński

Sarbsk 39
84-352 Wicko
pow. lęborski
woj. pomorskie
tel. 782 198 484, 502 206 270
www.seapark.pl
e-mail: biuro@seapark.pl

Utworzenie parku rekreacyjno-edukacyjnego, związanego tematycznie z fauną i florą
mórz i oceanów oraz kulturą i historią Pomorza.

IV. Park Rozrywki i Miniatur
„Sabat Krajno”
Zenon Dańda

Krajno Zagórze 43c
26-008 Górno
pow. kielecki
woj. świętokrzyskie
tel. 41/ 312 77 11
www.sabatkrajno.pl
e-mail: osrodek@sabatkrajno.pl

Rozszerzenie oferty o dodatkowe usługi,
tj. budowa alei miniatur i parku linowego
z widokiem na Łysogóry oraz uruchomienie
wypożyczalni quadów.
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V. Zakład Przetwórstwa Mleczar‑
skiego „Dominik” sp. z o.o.
Janusz Dominik
Dąbrowa 6a
33-311 Wielogłowy
pow. nowosądecki
woj. małopolskie
tel. 18/ 443 21 29
www.zpm-dominik.pl
e-mail: biuro@zpm-dominik.pl

Uruchomienie produkcji ekologicznej śmietany, jogurtów, kefirów oraz twarogu przy
wykorzystaniu potencjału niewielkich gospodarstw rolnych, produkujących mleko
na terenach górskich.

VI. Gospodarstwo Produkcyjno
-Handlowo-Usługowe
„Kowalski”
Krzysztof Kowalski

Winniki 18
05-190 Nasielsk
pow. nowodworski
woj. mazowieckie
tel. 661 584 558
www.olejekowalski.pl
e-mail: krzysztof-kowalski64@wp.pl

Rozszerzenie asortymentu tłoczonego oleju o
olej lniany zimnotłoczony z dodatkiem ziół
oraz olej rzepakowy w ciemnej butelce.

VII. „Consonni Bartelak” s.c.
Halina i Zdzisław Bartelak

Strażacka 38
42-125 Kamyk k/Częstochowy
pow. kłobucki
woj. śląskie
tel. 34/ 318 39 00
www.consonni.pl
e-mail: folwark@consonni.pl

Promocja tradycji wsi polskiej i zdrowej żywności poprzez utworzenie „Folwarku Kamyk”.

VIII. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
-Usługowo-Handlowe
Henryk Kowalczyk

ul. Śląska 95, Bargły
42-262 Poczesna
pow. częstochowski
woj. śląskie
tel. 34/ 327 65 65
www.zmkowalczyk.pl
e-mail: ppuh.hkowalczyk@wp.pl
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Uruchomienie linii technologicznej do produkcji
naturalnych nawozów organiczno-mineralnych
OrCal® o cechach nawozów inteligentnych przy
wykorzystaniu odpadów poubojowych.
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IX. RTM sp. z o.o.
Olaf Makiewicz

Prusim 5
64-420 Kwilcz
pow. międzychodzki
woj. wielkopolskie
tel. 61/ 291 53 79
www.olandia.pl
e-mail: olaf.makiewicz@olandia.pl

X. Handel Transport Usługi
Export-Import
Zajazd „Pod Piękną Górą”
Anna Rudziewicz

Zatyki 9
19-500 Gołdap
pow. gołdapski
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87/ 615 49 43
www.zajazd-rudziewicz.pl
e-mail: recepcja@zajazd-rudziewicz.pl

Utworzenie Skansenu Olenderskiego „Olandia” w Prusimiu, odnoszącego się do kultury
osadników olenderskich, którzy zamieszkiwali
w okolicy Sierakowskiego Parku Krajobrazowego w ponad 70 osadach.

Zbudowanie na szczycie Pięknej Góry kawiarni obrotowej, która obraca się o 360
stopni w czasie maksymalnie 55 minut.
Ponadto zbudowanie kręgielni, parku linowego i kortów tenisowych.

XI. Malinowe Hotele sp. z o.o.

Tomasz Kaleta, Grzegorz Madejski
ul. Partyzantów 18,
28-131 Solec Zdrój
pow. buski
woj. świętokrzyskie
tel. 41/ 377 65 65
www.basenymineralne.pl
e-mail: recepcja@basenymineralne.pl

Wybudowanie kompleksu basenów mineralnych w Solcu-Zdroju w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego.

XII. Złotoryjskie Towarzystwo
Tradycji Górniczych
w Leszczynie
Prezes Andrzej Kowalski

Leszczyna 1
59-500 Złotoryja
pow. złotoryjski
woj. dolnośląskie
tel. 76/ 878 39 66
www.dymarkikaczawskie.pl
e-mail: skansen@dymarkikaczawskie.pl

Utworzenie Skansenu Górniczo-Hutniczego w
Leszczynie, na terenie którego realizowane są
zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, historycznej, tradycji górniczych i hutniczych.
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XIII. Przedsiębiorstwo Społeczne
Garncarska Wioska sp. z o.o.
Prezes Anna Krzyżak-Żuchowska

Kamionka 5
13-100 Nidzica
pow. nidzicki
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 666 028 992
www.garncarskawioska.pl
e-mail: garncarskawioska@nida.pl

XIV. Centrum Integracji Społecznej
w Dąbrowie
Kierownik Agnieszka Furgała

Dąbrowa 72
37-600 Lubaczów
pow. lubaczowski
woj. podkarpackie
tel. 508 602 663
www.cis-dabrowa.jimdo.com
e-mail: biurocis@lubaczow.com.pl

Przeprowadzenie
szkoleń
zawodowych
w zakresie kowalstwa, brukarstwa, rękodzieła
i ogrodnictwa dla przyszłych pracowników
Garncarskiej Wioski, której działalność oparta
na dawnych ginących zawodach i zwyczajach
przyczynia się do promocji i rozwijania przedsiębiorczości wśród bezrobotnych mieszkańców wsi.

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej, gdzie realizowane są zadania z zakresu
reintegracji społecznej i zawodowej, m.in.
w ramach warsztatów, takich jak: warsztaty
opiekuńcze, usług leśnych, ogrodniczo-gastronomiczne, rzemieślniczo-rękodzielnicze.

XV. Gmina Janów Lubelski
Burmistrz Krzysztof Kołtyś

ul. Turystyczna 10
23-300 Janów Lubelski
pow. janowski
woj. lubelskie
tel. 784 529 688, 15/ 872 43 07
www.zoomnatury.pl
e-mail: biuro@zoomnatury.pl
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Utworzenie Parku Rekreacji Zoom Natury
w Janowie Lubelskim w formie centrum edukacji aktywnej, pozwalającym aktywnie poznawać otaczający świat.
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I. Kompleks rekreacyjny
„Sielsko na Wygodzie”
Marcin Kałka

Wygoda 16a
28-313 Imielno
pow. jędrzejowski
woj. świętokrzyskie
tel. 531 090 090
e-mail: biuro@sielskonawygodzie.eu
www.sielskonawygodzie.pl

Budowa i zagospodarowanie kompleksu
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
składającej się z pensjonatu, restauracji, sali
konferencyjnej i altany, groty solnej, SPA
z miejscem zabaw dla dzieci, parku dinozaurów, lodowiska, mini stoku narciarskiego
i stadniny koni.

II. Pensjonat „Uroczysko Zaborek”
Lucyna i Arkadiusz Okoniowie

Kolonia 28
21-505 Janów Podlaski
pow. bialski
woj. lubelskie
tel. 83/ 341 30 68
e-mail: pensjonat@zaborek.com.pl
www.zaborek.com.pl

Rozbudowa pensjonatu „Uroczysko Zaborek” poprzez przeniesienie i odrestaurowanie zabytkowych XIX-wiecznych obiektów
drewnianej wiejskiej architektury i przystosowanie ich do celów hotelowo-szkoleniowych.

III. Villa Greta

Ewelina Rozpędowska
Dobków 59
59-540 Świerzawa
pow. złotoryjski
woj. dolnośląskie
tel. 75/ 713 44 53
e-mail: ewelina@villagreta.pl
www.villagreta.pl

Rozbudowa obiektu turystyczno-hotelowego „Villa Greta” - miejsca wypoczynku rodzinnego.

IV. „Cukiernia Jarzyna” s.c.

Grażyna, Bartłomiej i Maria Jarzyna
ul. Grodziska 3a
05-840 Brwinów
pow. pruszkowski
woj. mazowieckie
tel. 22/ 729 63 69
e-mail: cukiernia.jarzyna@wp.pl
www.cukierniajarzyna.pl

Rozszerzenie działalności wielopokoleniowej firmy cukierniczej o produkcję ręcznie
wykonanej wysokiej jakości galanterii czekoladowej.
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V. Pałac i Folwark Galiny
Joanna i Krzysztof Pałyska

Galiny 110
11-200 Bartoszyce
pow. bartoszycki
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89/ 761 21 67
e-mail: galiny@palac-galiny.pl
www.palac-galiny.pl

Rozszerzenie oferty turystyczno-usługowej
pałacu i folwarku Galiny poprzez budowę
sali konferencyjnej, farmy dla zwierząt miniaturowych, kortów tenisowych, ruskiej bani
i wędzarni.

VI. Spółdzielnia Socjalna
„Pracujmy Razem”
Prezes Zarządu
Stanisław Drzazga

ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec
pow. staszowski
woj. świętokrzyskie
tel. 15/ 865 03 05
e-mail: grzegorz.samborski@umig.polaniec.pl

Uruchomienie spółdzielni socjalnej „Pracujmy Razem” - świadczącej usługi z zakresu
prac remontowo - budowlanych, porządkowo - gospodarczych, utrzymania terenów
zielonych oraz usług leśnych.

VII. Spółdzielnia Socjalna
„Spiżarnia Kujawska”
Prezes Zarządu
Jolanta Lewandowska

Rożno - Parcele
ul. Wrzosowa 7
87-700 Aleksandrów Kujawski
pow. aleksandrowski,
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 730 997 053
e-mail: spizarniakujawska@wp.pl
www.spizarnia-kujawska.pl

VIII. Iławskie Stowarzyszenie
Producentów Gęsi
Prezes Zarządu
Krystyna Ziejewska

Szwarcenowo 29p
13-340 Biskupiec
pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie
tel. 728 484 872
e-mail: marpol6@interia.pl
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Rozszerzenie działalności gastronomicznej
Spółdzielni Socjalnej „Spiżarnia Kujawska”
o działalność cateringową świadczącą usługi
na terenie gminy i okolic.

Utworzenie Grupy Producentów Rolnych Marpol Sp. z o.o. w celu promocji polskiej gęsiny
i tradycyjnych wyrobów z gęsi oraz ich sprzedaż w powstającej sieci sklepów pn. Gęsia
Chata.
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IX. „TAX” s.c.

Władysław Rutkiewicz-Nikorowicz
Marta i Jakub Rutkiewicz
Runowo 23
76-230 Potęgowo
pow. słupski
woj. pomorskie
tel. 59/ 811 51 49
e-mail: biuro@runowo.pl
www.runowo.pl

Organizacja Jeździeckich Mistrzostw Kaszubów Amatorów w Skokach przez przeszkody
połączonych z piknikiem rodzinnym promującym turystykę sportową i działalność artystyczną mieszkańców gminy.

X. „ECO-PROGRES” Sp. z.o.o.
Współwłaściciel
Iwona Marchewka

Giże 4
19-400 Olecko
pow. olecki
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 87/ 521 54 17
e-mail: ecoinwest-mazury@wp.pl

Budowa biogazowni w gospodarstwie rolnym – produkcja i wykorzystanie energii odnawialnej w oparciu o surowce lokalne.

XI. Fundacja na Rzecz Wspierania
Rozwoju Kreatywności oraz
Rozwoju Twórczości Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych
„Kreolia - Kraina Kreatywności”
Prezes Zarządu
Joanna Gawryszewska

Jerutki 81
12-140 Świętajno
pow. szczycieński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 604 801 551
e-mail: kreolia@wp.pl
www.fundacja-kreolia.mazury.pl

Utworzenie Centrum Kreatywności „Kreolia”
jako miejsca przyjaznego rozwojowi lokalnych talentów artystycznych.

XII. P.P.H.U. Liwma Art
Emilia Rychwalska

Mieleszyn 116
62-212 Mieleszyn
pow. gnieźnieński
woj. wielkopolskie
tel. 668 249 446
e-mail: kontakt@liwmaart.pl
www.liwmaart.pl

Produkcja pamiątek, upominków i zaproszeń
okolicznościowych.
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XIII. Produkcja Wędlin Wiejskich
Piotr Brożyna

Porąbki 111
26-004 Bieliny
pow. kielecki
woj. świętokrzyskie
tel. 605 343 361
e-mail: pwwpiotr@wp.pl

Produkcja wędlin wiejskich jako dobry przykład działalności marginalnej, ograniczonej
i lokalnej (MOL) w gminie Bieliny.

XIV. „Kresowa Osada” Basznia Dolna
Jednostka Samorządowa
Utworzenie obiektu „Kresowa Osada”
Gminy Lubaczów
w Baszni Dolnej – miejsca wspierającego
ul. Kolejowa 16
37-621 Basznia Dolna
pow. lubaczowski
woj. podkarpackie
tel. 500 738 500
e-mail: kresowaosada@op.pl
www.kresowaosada.pl

działalność edukacyjną, kulturotwórczą, aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców dotkniętych bezrobociem oraz umożliwiającego sprzedaż produktów lokalnych
i promocję walorów turystycznych regionu.

XV. Punkt Przedszkolny w Nowym
Marcinkowie
Katarzyna Kotecka

Nowe Marcinkowo 4
11-300 Nowe Marcinkowo
pow.olsztyński
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89/ 715 56 66
e-mail: jacekiagatka@o2.pl
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Uruchomienie punktu przedszkolnego na
terenach popegeerowskich pn. „Pachnąca
ziołami chatka”.
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP) jest agencją rządową, która została
powołana w 2000 r. do wspierania rozwoju
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przez
16 lat działalności Agencja wypracowała wiele
form wsparcia, które obejmują finansowanie
przedsiębiorstw, usługi rozwojowe, działalność edukacyjną i informacyjną oraz działania na
rzecz budowy kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Obszary działalności
PARP rozwijają się wraz z rozwojem gospodarczym i wyłanianiem się nowych trendów
w przedsiębiorczości i innowacyjności. Tym samym, PARP na przestrzeni lat stała się prekursorką
w tworzeniu wielu nowych obszarów wsparcia i opracowywaniu zróżnicowanych sposobów
udzielania pomocy (finansowanie, edukacja, promocja). Stymulowaniu przedsiębiorczości,
innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorców służą nowe instrumenty
perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014–2020. PARP jest zaangażowana w realizację
trzech nowych programów operacyjnych współfinasowanych ze środków europejskich:
Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój. PARP jest również wiodącą
instytucją publiczną analizującą kondycję sektora MSP w Polsce, wprowadzającą nowe
metody badawcze, w szczególności użyteczne w przeprowadzaniu oceny efektywności
udzielonego wsparcia.
Istotnym elementem funkcjonowania Agencji są liczne partnerstwa i sieć instytucji
współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Od 2005 r. PARP
prowadzi rejestr Krajowego Systemu Usług oraz współpracuje z podmiotami oferującymi
usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne, proinnowacyjne i usługi finansowe. Usługi KSU
pomagają przedsiębiorcom w rozwoju biznesu na każdym etapie prowadzenia działalności,
toteż ich zakres i sposób świadczenia zmienia się wraz ze zmieniającym się otoczeniem.
Działający przy PARP ośrodek sieci Enterprise Europe Network daje szansę
przedsiębiorcom na skorzystanie z możliwości rynku ogólnoeuropejskiego. Ośrodek oferuje
nieodpłatne,kompleksowe usługi obejmujące informacje, szkolenia i doradztwo, przede
wszystkim z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej
w Polsce i za granicą, dostępu do źródeł finansowania, itd.
PARP jest instytucją, która prowadzi Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) tj. internetową
bazę zawierającą oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa,
e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają
swoje kompetencje.
Jako członek Światowej Sieci Ekspertów na rzecz Konkurencyjności, Klastrów
i Innowacyjności (TCI), PARP ma możliwość nawiązywania roboczych kontaktów z ekspertami
z różnych krajów świata oraz wymiany doświadczeń i wiedzy w obszarze rozwijania klastrów
i polityki opartej na klastrach.
PARP, prowadząc działalność edukacyjną oraz informacyjną, podąża za najnowszymi
trendami w dziedzinie cyfrowych technologii komunikacyjnych. Najbardziej widoczny tego
rezultat to kilkanaście portali internetowych zawierających zogniskowaną wiedzę na temat
wybranych zagadnień dotyczących rozwoju przedsiębiorczości.
Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat programówwsparcia oferowanych
przez PARP, mogą skorzystać z infolinii prowadzonej w ramach Informatorium PARP.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: + 48 22 432 80 80, faks: + 48 22 432 86 20, www.parp.gov.pl
Infolinia: tel.: + 48 22 432 89 91–93, e-mail: info@parp.gov.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Agencja Nieruchomości Rolnych
www.anr.gov.pl
Agencja Nieruchomości Rolnych jest instytucją reprezentującą Skarb Państwa w stosunku do mienia państwowego
w rolnictwie. Do jej głównych zadań należy zagospodarowanie majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
(ZWRSP). Od początku swojej działalności, tj. od 1992 roku,
Agencja przejęła ze wszystkich źródeł do Zasobu 4,7 mln
ha. Obecnie w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje nieco ponad 1,4 mln ha,
w tym ponad 1,02 mln ha jest w dzierżawie.
Obecnie podstawową formą rozdysponowania państwowej ziemi jest dzierżawa.
W styczniu br. wprowadzone zostały nowe zasady wydzierżawiania gruntów rolnych wskazujące m.in., że podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Umowy zawierane są na okres nawet do 10 lat.
W tworzeniu procedur na przetargi ograniczone uczestniczą przedstawiciele organizacji
społecznych rolników.
Agencja w swojej ofercie posiada także nieruchomości nierolne, przeznaczone na
inwestycje. Ich sprzedaż pozwala na uruchomianie inwestycji o charakterze gospodarczym,
które przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy i tym samym polepszania warunków życia społeczności lokalnych. Z nieruchomości tych chętnie korzystają inwestorzy
ze względu na ich atrakcyjną lokalizację, uregulowany stan prawny oraz jasne procedury
nabywania. Roczne wpływy ze sprzedaży terenów inwestycyjnych to ok. 300 mln zł.
Środki, które wypracowuje Agencja ze sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych, przekazuje do budżetu państwa i na Fundusz Rekompensacyjny, z którego wypłacane
są rekompensaty dla Zabużan. Począwszy od 2005 r. do końca marca 2016 r. wpłaty Agencji
do kasy państwa osiągnęły wartość 18,2 mld zł.
Agencja wspiera również samorządy lokalne, zwłaszcza na terenach popegeerowskich. Przekazuje im nieodpłatnie grunty, na których powstają szkoły, boiska, place zabaw
i tereny rekreacyjne oraz udziela bezzwrotnej pomocy gminom i spółdzielniom mieszkaniowym. Od początku swojej działalności przekazała im nieodpłatnie około 56 tys. ha gruntów
oraz udzieliła bezzwrotnej pomocy finansowej na kwotę ponad 1 mld zł.
Agencja sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 42 spółek hodowli roślin
i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Ze względu na istotny kierunek hodowli i rodzaj prowadzonych prac hodowlanych podzielono je na trzy grupy: hodowli
roślin rolniczych i ogrodniczych, hodowli zwierząt gospodarskich oraz hodowli koni i stada
ogierów. W spółkach tych prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału nasiennego
roślin i materiału zarodowego zwierząt.

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin—Państwowy Instytut Badawczy od 65 lat oprowadzi prace badawcze,
rozwojowe i innowacyjne ukierunkowane na genetyczne doskonalenie roślin rolniczych.
Badania naukowe i prace rozwojowe realizowane w IHAR-PIB obejmują cztery podstawowe problemy
badawcze:






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

Roślin uprawne objęte badaniami:









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

Działalność Instytutu prowadzona jest w sześciu ośrodkach naukowych, tj. w Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie,
Młochowie, Poznaniu i Radzikowie, sześciu Zakładach Doświadczalnych oraz w pięciu spółkach prawa
handlowego na terenie kraju.

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

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz
rozwoju polskiej wsi. Od ponad 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój
społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede
wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw
oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Obszary naszej działalności:

Ostatnią inicjatywą Fundacji jest uruchomienie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie. Jest
to miejsce realizacji projektów edukacyjnych z wielu dziedzin, przygotowanych z myślą zarówno o
młodzieży, jak i dorosłych. Ważnym zadaniem Centrum jest także promowanie kultury polskiej oraz
walorów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego, na którego terenie zlokalizowany jest ośrodek.

Pełna informacja o Fundacji dostępna jest na www.efrwp.pl

Progress Engineering to innowacyjne przedsiębiorstwo w branży inżynieryjno - metalowej
o zasięgu międzynarodowym. Szerokie portfolio produkowanych wyrobów sprawia, że zakres wykonywanych
prac na stanowiskach zaczyna się od wykonywania powtarzalnych prostych czynności przez obróbkę zleceń
indywidualnych na maszynach sterowanych numerycznie aż po stanowiska dla najbardziej wymagających
pracowników takie jak projektowanie nowych wyrobów, optymalizowanie procesów czy zarządzanie zespołem.
Progress Engineering to miejsce dla osób, które chcą pracować, rozwijać się i realizować swoje pomysły.
Dbamy o rozwój naszych pracowników dlatego stwarzamy wiele możliwości do rozwoju i awansu. Dajemy
naszym prac ownikom możliwość reali zowania swoich pomysłów i współtworze nia firmy. Doceniamy
zaangażowanie. Systematycznie doskonalimy się poprzez wdrażanie 5S, Lean Managament, szkolenia i pracę
zespołową. Dbamy zarówno o bezpieczeństwo jak i dobrą atmosferę pracy. Jesteśmy otwarci na słuchanie
potrzeb naszych pracowników.
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Tunele dla ogrodnictwa Haygrove

Kurniki mobilne Progress
N-Ice - rolba do pielęgnacji lodowisk

Hala sportowa Swakopmund - Namibia
Hala na bale

Poduszkowiec Anaconda

Kombajn do zbioru truskawek

Warszawski Bank Spółdzielczy (WBS Bank)
ul. Fieldorfa 5a, 03-984 Warszawa
www.bank-wbs.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy powstał w
1925 roku i działa nieprzerwanie od ponad
90 lat w oparciu wyłącznie o polski kapitał
i należy do grona największych polskich banków spółdzielczych. W ostatnich latach Bank
rozwinął sieć placówek - w chwili obecnej posiadamy 21 placówek w Warszawie i okolicach,
m.in. w Babicach, Kampinosie, Błoniu i Radzyminie. Ostatnio utworzona w marcu 2016 r.
21 placówka WBS Banku została otwarta
w Tłuszczu. Specjalizujemy się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw,
gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto służymy pomocą finansową wielu instytucjom i organizacjom.
WBS Bank ma w swojej ofercie szereg usług
finansowych, m.in.:
¾¾ lokaty, nowość: Lokata Piłkarska 3, 6 12
miesięczna o promocyjnym oprocentowaniu,
¾¾ karty płatnicze i kredytowe (bank należy
do sieci ok. 5 500 bankomatów bezprowizyjnych w całej Polsce),
¾¾ bankowość elektroniczna, (dostęp do
programu 500Plus),
¾¾ obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
¾¾ rozliczenia i rachunki w USD i EURO, przekazy pieniężne Western Union,
¾¾ rozliczenia operacji masowych,
¾¾ Indywidualne Konta Emerytalne,
¾¾ kredyty dla firm i osób fizycznych (inwestycyjne, obrotowe, hipoteczne, gotówkowe).

Warszawski Bank Spółdzielczy otrzymał
wiele nagród i wyróżnień, m.in.
¾¾ Dobra Firma, Bank przyjazny Przedsiębiorcom, Mazowiecka Firma Roku,
¾¾ Spółdzielczy Znak Jakości Q
¾¾ Jakość Roku – Srebro 2013,
¾¾ Tytuł Lidera w konkursie „Najlepszy
Bank Spółdzielczy zrzeszony z BPS S.A.”.
¾¾ Firma 25-lecia Wolności RP 2014, Złoty
Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2014,
¾¾ Jakość Roku – Złoto 2014,
¾¾ Orzeł Agrobiznesu – 2015, Medal Pro
Masowia - 2015
¾¾ Najefektywniejszy Bank w Krajowym
Rankingu - „Wyróżniające się Banki
Spółdzielcze” - II miejsce 2016.

ARiMR - największa unijna agencja płatnicza
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest największą rolniczą agencją
płatniczą w Unii Europejskiej, obsługującą ok.1,4 mln rolników. Do jej zadań należy wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz sektora rybackiego, a także prowadzenie działań
w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Cele te ARiMR realizuje korzystając głównie z unijnych programów pomocowych, ale również z budżetu krajowego. Od początku swojego istnienia, czyli od 1994 r. do maja 2016 r. Agencja przekazała beneficjentom
262,5 mld zł 241,17 mld zł to środki, pochodzące z unijnych programów pomocowych. Resztę stanowiły głównie dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych lub klęskowych.
Pieniądze trafiły m.in. do rolników, przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego,
armatorów rybackich i do samorządów. W wielu miejscach w kraju widać dobre przykłady
ich wykorzystania. Rolnicy kupili m.in. 472 tys. nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych
oraz zrealizowali ponad 9 tys. inwestycji budowlanych. Na terenach wiejskich dzięki wsparciu ARiMR powstało blisko 87 tys. nowych miejsc pracy niezwiązanych z rolnictwem. Mamy
najmłodszych rolników, czego zazdroszczą Polsce inne kraje europejskie. Młodych Polaków
nie trzeba przekonywać do tego, by związali swoją przyszłość z rolnictwem. Przyczyniły
się do tego z całą pewnością premie na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania, z których skorzystało 53 tys. młodych osób, a także dynamiczny rozwój infrastruktury wiejskiej.
Nie można też zapominać o wsparciu modernizacji polskich zakładów przetwórczych.
Skorzystało z niego ponad tysiąc firm i wiele z nich należy do najnowocześniejszych na świecie. Także unijne programy dla sektora rybackiego cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Korzystali z nich armatorzy statków rybackich, samorządy czy zarządy portów. O skuteczności tej pomocy można przekonać się odwiedzając nadbałtyckie porty rybackie.
Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej stwarza nowe możliwości do korzystania ze wsparcia rozdzielanego przez ARiMR. Agencja uruchamia kolejne nabory wniosków w ramach PROW 2014 - 2020 i zaprasza rolników do korzystania z oferowanej pomocy.
Wachlarz wsparcia jest tak szeroki, że z całą pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33
tel. 800 38 00 84 – infolinia
e-mail: info@arimr.gov.pl
www.arimr.gov.pl

AGENCJA RYNKU ROLNEGO
Ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji działań wspierających polskie rolnictwo oraz
zaangażowani pracownicy w całym kraju – to
atuty Agencji Rynku Rolnego, unijnej agencji
płatniczej, posiadającej bezwarunkową i bezterminową akredytację UE, a równocześnie – w
świetle prawa krajowego – agencji wykonawczej.
Zadania realizowane przez ARR po akcesji Polski
do UE mają na celu przede wszystkim stabilizację
rynków rolno-żywnościowych, zwiększenie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych,
poprawę funkcjonowania niektórych rynków,
wspierania innowacyjności i integracji producentów, zmianę wzorców konsumpcji, a także
promowanie polskiej żywności.
W roku 2015 szczególna aktywność Agencji
została skierowana na kontynuację działań zainicjowanych przez Komisję Europejską w związku
z wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, a także
realizację mechanizmów interwencyjnych oraz
wspierających promocję i konsumpcję żywności. Jednocześnie ARR realizowała nowe zadania:
znowelizowana ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach nałożyła na Agencję
obowiązek prowadzenia od października 2015 r.
działań związanych z funkcjonowaniem tych
podmiotów w Polsce. W celu zwiększenia efektywności produkcji rolniczej ARR kontynuowała
program dopłat do kwalifikowanego materiału
siewnego. W sektorze pszczelarskim udzielano
pomocy finansowej służącej poprawie warunków produkcji i zbytu oraz jakości produktów
pszczelich. Natomiast w celu propagowania
spójności społecznej i ograniczenia ubóstwa
Agencja kontynuowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020.
ARR wspiera konsumpcję zdrowych produktów, dzięki czemu przyczynia się do kształtowania właściwych nawyków żywieniowych wśród
dzieci. Od dwunastu lat administruje powszechnie docenianym programem „Mleko w szkole”,
a od siedmiu lat – unijnym programem „Owoce
i warzywa w szkole”.

ARR zintensyfikowała działania promocyjne
i informacyjne wspomagające wymianę handlową z zagranicą. W 2015 roku wspierała realizację
20 branżowych kampanii informacyjnych i promocyjnych na czterech kontynentach. Agencja
uczestniczyła w promowaniu produktów rolnych oraz żywnościowych, metod ich produkcji,
a także systemów jakości żywności w kraju oraz
wspierała rozwój współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą, organizując
udział polskich przedsiębiorców w międzynarodowych targach.
ARR obsługuje dziewięć funduszy promocji
produktów rolno-spożywczych, których celem
jest wspieranie marketingu rolnego oraz zwiększenia spożycia tych produktów. Jednocześnie,
administrując mechanizmami obrotu towarowego z zagranicą, wydała 1,7 tys. pozwoleń/
wyciągów z pozwoleń na wywóz i przywóz produktów rolno-spożywczych. Agencja w ramach
mechanizmu WPR „Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina” prowadzi
rejestr producentów lub przedsiębiorców wyrabiających wino (przeznaczone do wprowadzenia
do obrotu) z winogron pochodzących z upraw
winorośli znajdujących się na terenie Polski.
Od 2015 roku ARR ewidencjonuje mikroinstalacje biogazu rolniczego. Jednocześnie monitoruje rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych.
W 2015 r. w Agencji wydano 411,2 tys. rozstrzygnięć administracyjnych, z tego 399,3 tys.
w OT ARR i 11,9 tys. w Centrali.
W 2015 r. ARR wypłaciła ogółem 732,3 mln zł,
o 56% więcej niż w poprzednim roku. W ramach
finansowania mechanizmów WPR wydatkowano
464,9 mln zł, a na realizację mechanizmów finansowanych i współfinansowanych z budżetu krajowego – 267,4 mln zł. Z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych wypłacono 49,2 mln
zł. W ramach realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogramu
2015) najuboższa ludność otrzymała artykuły
spożywcze o wartości 265,1 mln zł.
Od akcesji Polski do UE do końca 2015 r.
w CRP zarejestrowano 648,8 tys. przedsiębiorców, w tym 16,8 tys. w 2015 r.
Od akcesji Polski do UE do końca 2015 r. ARR
wypłaciła beneficjentom funkcjonującym w sektorze rolno-spożywczym 12,5 mld zł.

www.arr.gov.pl

ubezpieczenia, doradztwo, szkolenia

RELACJA Z UBIEGŁOROCZNEGO WRĘCZENIA NAGRÓD
11 czerwca 2015 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala finałowa XV edycji konkursu Sposób na Sukces organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Spośród 62 zgłoszonych przedsięwzięć jury konkursu wybrało 12, które nagrodzono w czterech kategoriach: rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych
i przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety. Przyznano także 3 wyróżnienia za wkład
w poprawę jakości życia na wsi. Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali listy gratulacyjne i albumy
od Prezydenta oraz dyplomy Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, statuetki i nagrody rzeczowe
w postaci tabletów, ufundowane przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, które
wręczyła Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bernard
Mucha, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie.
W imieniu Prezydenta gości przywitał Dariusz Młotkiewicz, Zastępca Szefa Kancelarii
Prezydenta. W swojej wypowiedzi podkreślił, że laureaci budują nowe miejsca pracy i wyzwalają energię która w dalszym ciągu drzemie na obszarach wiejskich. Dodał także, że
należą się im za to wyrazy szacunku i podziękowania. Zofia Szalczyk w swoim wystąpieniu
podkreśliła ogromna rolę liderów społeczności wiejskiej i Lokalnych Grup Działania
w promowaniu inicjatyw, aktywizujących
mieszkańców wsi i promujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Pani Zofia
Szalczyk, pogratulowała uczestnikom konkursu charyzmy i odwagi oraz podkreśliła,
że „Nie jest łatwo zgłosić się do konkursu
i poddać swego rodzaju ocenie i rywalizacji”.
W imieniu laureatów organizatorom podziękowała Joanna Gawryszewska, Prezes
Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia - Kraina Kreatywności - miejsca przyjaznego rozwojowi lokalnych talentów artystycznych. Przedsięwzięcie
polegające na utworzeniu Centrum Kreatywności „Kreolia” zostało nagrodzone w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności
lokalnych. Po oficjalnym wręczeniu nagród
i wyróżnień uhonorowano także laureatów
voucherami pobytowymi, które ufundowali
laureaci z poprzednich edycji konkursu „Sposób na Sukces”. Przedstawiciele samorządów
lokalnych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego
wręczyli także laureatom ze swoich regionów
odznaczenia i pamiątkowe dyplomy. Uroczystość finałową uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”, w którego składzie tańczą i śpiewają dzieci oraz młodzież.
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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, wraz z Oddziałami w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 stycznia 2005 r. w drodze
przkształcenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Ronictwa i Obszarów Wiejskich.
/ustawa z dnia 22 października 2004 r. Dz. U.Nr 251, poz. 2507 o jednostkach doradztwa rolniczego/.
CDR obejmuje zasięgiem cały kraj i podlega bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zgodnie z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego do podstawowych zadań Centrum Doradztwa Rolniczego należy:
1. przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa
rolniczego w zakresie realizowanych przez nie zadań;
2. przygotowywanie i przekazywanie ośrodkom doradztwa materiałów informacyjnych
i szkoleniowych;
3. opracowywanie analiz i prognoz w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;
4. prowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków doradztwa;
5. prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich;
6. tworzenie i prowadzenie centralnego systemu informacji i baz danych na potrzeby doradztwa rolniczego;
7. organizowanie szkoleń, pokazów, seminariów i konferencji oraz innych przedsięwzięć
w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;
8. koordynowanie zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywanych przez ośrodki
doradztwa;
9. upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce rolniczej;
10. prowadzenie na zasadach określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskgo Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Oszarów Wiejskich, kontroli w zakresie spełniania przez podmioty warunków niezbędnych
do udzielenia akredytacji oraz przestrzegania warunków dotyczących świadczenia usług
doradczych objętych udzieloną akredytacją;
11. zgodnie z ustawą z dnia 20.02.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Centrum Doradztwa
Rolniczego jest jednostką koordynującą realizację zadań, o których mowa w art. 54 ust.
2 lit. D rozporządzenia nr 1305/2013, wykonywanych w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadań polegających na współpracy w
ramach sieci EPI, o której mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013 (Dz. U.
2015, poz. 349). Jest to nowe zadanie Centrum, nałożone przywołaną wyżej ustawą.
XVI EDYCJA KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES”
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Zadania Centrum jako jednostki koordynującej wdrażanie SIR na poziomie krajowym
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września
2015 r. w sprawie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1552).
Celem głównym Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) jest
wspieranie innowacji w rolnictwie, w produkcji, żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji – Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EPI) oraz realizacji przez grupy
projektów, które prowadzą do opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w
zakresie produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w
sektorach : rolnym, spożywczym i leśnym. Brokerzy innowacji zatrudnieni w Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego
prowadzą doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz
innowacji.
Głównym celem realizowanych działań jest doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry
doradczej oraz podniesienie i ujednolicenie standardów usług świadczonych przez doradców na rzecz rolników.
Centrum Doradztwa Rolniczego współpracuje ściśle z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami rolników, placówkami naukowobadawczymi, ośrodkami
doradztwa rolniczego oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.
KIEROWNICTWO
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Szczepan Zalewski - Dyrektor
Katarzyna Boczek - Zastępca Dyrektora
Marcin Adamczyk - Zastępca Dyrektora
O/Kraków
Jarosław Bomba - Dyrektor Oddziału
O/Poznań
Edward Matuszak - Dyrektor Oddziału
O/Radom
Henryk Skórnicki - Dyrektor Oddziału
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Stowarzyszenie „Sposób na Sukces”
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99
tel. 22 729 66 34

W roku 2003 powstało Stowarzyszenie „Sposób na sukces”. Członkami Stowarzyszenia są laureaci i osoby wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie „Sposób na sukces”, promującym przedsięwzięcia gospodarcze na obszarach wiejskich.
CELE STOWARZYSZENIA:
• Aktywizacja gospodarcza mieszkańców wsi.
• Promocja przedsięwzięć gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy na obszarach
wiejskich.
• Upowszechnianie przykładów działalności gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy
na obszarach wiejskich.
• Wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy przedsiębiorcami.
• Współudział w wypracowaniu standardów prawnych, ekonomicznych, jakościowych
i finansowych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
• Podejmowanie działań mających na celu pomoc przedsiębiorstwom działającym
na obszarach wiejskich w dostosowaniu się do wymogów Unii Europejskiej, w szczególności
w zakresie dostępności do unijnych rynków zbytu i pomocy finansowej.
• Współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, zajmującymi się
przedsiębiorczością na obszarach wiejskich.
Zapraszamy osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia „Sposób na Sukces” do współpracy!
Zarząd
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