Wersja polska okladka:Layout 1

9/12/11

1:21 PM

Page 1

Katalog dobrych praktyk beneicjentów PROW na lata 20072013 to zbiór cieka
wych i inspirujących projektów zrealizowanych w ramach unijnego Programu Roz
woju Obszarów Wiejskich. Informator zawiera opisy inwestycji, na które rolnicy
i przedsiębiorcy otrzymali doinansowanie i pokazuje, jakie efekty dla rozwoju go
spodarstwa czy irmy przyniosły te przedsięwzięcia.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

W publikacji tej znajdują się także informacje o tym, w jakim zakresie i na jakich
zasadach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela wsparcia inan
sowego w ramach PROW 20072013 oraz kto może je otrzymać.

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK
ISBN 9788387381295

BENEFICJENTÓW PROGRAMU ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 20072013

Wersja polska okladka:Layout 1

9/12/11

1:21 PM

Page 2

SPIS TREŚCI

Wydawca:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa
www.arimr.gov.pl
Redakcja: Ewa Wieteska, Magdalena Stolarczuk, Magdalena Rozdżestwieńska, Paweł Rostek,
Piotr Zabiełło-Adamczyk, Jolanta Sobieska, Małgorzata Łyciuk-Bzdyra, Janusz Banecki
oraz pracownicy Oddziałów Regionalnych i Biur Powiatowych ARiMR
Zdjęcia: z archiwum beneﬁcjentów
Projekt graﬁczny i skład: Piotr Zabiełło-Adamczyk
Druk:
OMIKRON
ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 15
05-082 Stare Babice
Warszawa 2011

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013) ..................................................
Realizacja PROW 2007–2013 przez ARiMR w latach 2007–2010............................................................................
Modernizacja gospodarstw rolnych ................................................................................................................
Modernizacja parku maszynowego gospodarstwa ..............................................................................................
Modernizacja gospodarstwa specjalizującego się w produkcji mleka ..................................................................
Nowoczesne wyposażenie fermy drobiu ................................................................................................................
Wykorzystanie kolektorów słonecznych w gospodarstwie specjalizującym się w uprawie ziół ............................
Modernizacja gospodarstwa ogrodniczego ............................................................................................................
Poprawa warunków uprawy roślin w gospodarstwie ogrodniczym ........................................................................
Działa przeciwgradowe na plantacji borówki amerykańskiej ..................................................................................
Ułatwianie startu młodym rolnikom .................................................................................................................
Rozwój hodowli danieli ............................................................................................................................................
Agregat do zbioru owoców pestkowych..................................................................................................................
Młody rolnik rozpoczyna uprawę warzyw pod osłonami ........................................................................................
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ........................................................................................
Modernizacja wyciągu narciarskiego ......................................................................................................................
Modernizacja warsztatu naprawy instrumentów muzycznych ................................................................................
Rozszerzenie oferty ﬁrmy zajmującej się metaloplastyką........................................................................................
Uruchomienie produkcji wyrobów tartacznych ......................................................................................................
Uruchomienie ośrodka ﬁzykoterapeutycznego ......................................................................................................
Rozwój stacji demontażu samochodów ..................................................................................................................
Modernizacja zakładu produkującego elementy stolarki budowlanej ....................................................................
Uruchomienie produkcji mebli kuchennych ............................................................................................................
Produkcja lodów ......................................................................................................................................................
Wykorzystanie kolektorów słonecznych w gospodarstwie agroturystycznym ......................................................
Remont i modernizacja zabytkowego dworku ........................................................................................................
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw........................................................................................................
Rozwój ﬁrmy introligatorskiej ..................................................................................................................................
Rozwój ﬁrmy produkującej blachę trapezową ........................................................................................................
Rozwój ﬁrmy sportowo-rekreacyjnej ........................................................................................................................
Otwarcie lokalu gastronomicznego ........................................................................................................................
Rozwój ﬁrmy wynajmującej sprzęt do produkcji ﬁlmowej i reklamowej..................................................................
Otwarcie salonu urody ............................................................................................................................................
Rozszerzenie bazy produkcyjnej ﬁrmy wytwarzającej uchwyty i trzonki do narzędzi ogrodniczych ....................
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej ..........................................................
Modernizacja przetwórni owoców i warzyw ............................................................................................................
Uruchomienie nowoczesnego zakładu przerobu nasion rzepaku ..........................................................................
Modernizacja procesów technologicznych w spółdzielni mleczarskiej ..................................................................
Zakup linii produkcyjnej do produkcji paszy ..........................................................................................................
Rozbudowa hali produkcyjnej przetwórni owoców i warzyw ..................................................................................
Modernizacja zakładu specjalizującego się w produkcji soków ............................................................................
Płatności rolnośrodowiskowe ..........................................................................................................................
Program rolnośrodowiskowy na obszarze torfowisk ..............................................................................................
Program rolnośrodowiskowy w zakładzie doświadczalnym instytutu zootechniki ................................................
Program rolnośrodowiskowy w gospodarstwie agroturystycznym ........................................................................
Program rolnośrodowiskowy w gospodarstwie z hodowlą krów rasy Jersey ........................................................

2
5
8
9
10
12
14
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
50
52
54
56
57
59
61
63

Katalog dobrych praktyk po kor:Layout 1

9/12/11

4:17 PM

Page 1

Szanowni Państwo,
W Europie trwa debata o przyszłości unijnej polityki
rolnej po roku 2013. Niezależnie od rozwiązań jakie zostaną przyjęte, polskie rolnictwo powinno być przygotowane
na zmiany. Oznacza to utrzymanie jego wysokiej konkurencyjności oraz stabilnej drogi rozwoju. Wsparciem dla
rolników musi być skuteczna polityka rozwoju gospodarczego polskiej wsi, sprzyjająca zwiększaniu zatrudnienia
na jej terenach, a także realizacji działań zmierzających do
poprawy stanu środowiska naturalnego i zachowania tradycyjnego wiejskiego krajobrazu.

Podstawowym instrumentem pozwalającym na realizację powyższych celów jest Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w ramach którego Polska ma do rozdysponowania około 70 mld zł. Program ten stwarza ogromną szansę na poprawę konkurencyjności
gospodarstw rolnych, ich modernizację, rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości mieszkańców
wsi, a tym samym na podniesienie ich dochodów i standardu życia.

Jak z tej szansy skorzystać? W tej publikacji przestawiamy przykłady projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007–2013, które mogą być dla Państwa wskazówką, jak dobrze
zaplanować i skutecznie zrealizować strategię rozwoju gospodarstwa lub przedsiębiorstwa, jakie pomysły i inicjatywy zyskują wsparcie ﬁnansowe.

Tomasz Kołodziej
Prezes ARiMR
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(PROW 2007–2013)

Obszary wiejskie stanowią integralną część struktury geograficznej, ekonomicznej i społecznej Unii Europejskiej. Zajmują około 90% jej terytorium i zamieszkane są przez ponad 56% unijnych obywateli.1
Dlatego też Wspólnota prowadzi aktywną politykę zmierzającą do rozwoju europejskiej wsi. Strategia ta
koncentruje się nie tylko na wzroście produkcji rolnej, ale także na podniesieniu atrakcyjności wsi jako
miejsca do zamieszkania i pracy. Głównym celem polityki rozwoju obszarów wiejskich UE jest sprostanie wyzwaniom, jakie stają przed mieszkańcami terenów wiejskich oraz wykorzystanie ich potencjału.
W latach 2007–2013 unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich skupia się na trzech zagadnieniach (tzw.
osiach tematycznych). Są to:
• poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
• poprawa stanu środowiska i terenów wiejskich;
• poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz wspieranie dywersyfikacji gospodarki wiejskiej.
Wokół powyższych osi tematycznych zbudowano założenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Program ten został stworzony do zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie rozwoju terenów wiejskich pod kątem takich kierunków priorytetowych, jak: poprawa konkurencyjności
sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego na obszarach wiejskich, poprawa jakości
życia mieszkańców wsi, różnicowanie gospodarki wiejskiej, wdrażanie strategii rozwoju, współpracy i aktywizacji społeczności lokalnych.
Polskie obszary wiejskie zajmują szczególne miejsce na mapie Unii Europejskiej – stanowią ponad 93%
powierzchni naszego kraju i zamieszkane są przez 39% ogółu ludności.2 Absolutna liczba ludności wiejskiej w Polsce jest zbliżona do jej liczby we Francji, mniejsza niż w Niemczech (o prawie
6 mln) i Włoszech (o ponad 4 mln) oraz znacznie wyższa w porównaniu z innymi krajami Wspólnoty. Na
polskiej wsi mieszka około 11% wszystkich mieszkańców wsi UE.
Rolnictwo jest ważnym sektorem polskiej gospodarki, który zatrudnia 15% pracujących.3 Polska zajmuje drugie miejsce w UE (po Rumunii) pod względem liczby gospodarstw rolnych.

1

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_pl.htm

2

Obszary wiejskie w Polsce, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa, Olsztyn 2011, s. 134

3

Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa w Polsce, MRiGŻ, Warszawa 2008, s. 36
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Modernizacja i rozwój wsi oraz sektora rolnospożywczego stanowią jeden z priorytetów wykorzystania
środków unijnych w Polsce. Dlatego też w prowadzonej polityce szczególne znaczenie mają instrumenty wsparcia skierowane w różnych formach na obszary wiejskie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Polska jest jednym z większych beneficjentów WPR. Na realizację zadań PROW 2007–2013 otrzymała
największą wśród unijnych krajów pulę środków (13,4 mld euro) z Europejskiego Funduszu Rolnego
Rozwoju Obszarów Wiejskich. (Wykres 1) Środki te uzupełnione są o wkład budżetu krajowego, który
wynosi 4 mld euro. W ramach wydatków EFRROW finansowane są także zobowiązania z lat 2004–2006
w wysokości 3 mld euro, podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006.
Wykres 1. EFRROW w podziale na poszczególne państwa członkowskie UE, w mln euro.
13 398,9

Polska
Niemcy
Włochy

8 844,1
8 658,2
8 124,2

Rumunia
Francja
Hiszpania

7 557,1
7 508,7
4 604,6

Wielka Brytania

4 035,0
4 025,6

Portugalia
Austria
Węgry
Grecja

3 805,8
3 707,3
2 815,5

Republika Czeska

Finlandia

2 609,1
2 339,9
2 154,4

Słowacja

1 969,4

Bułgaria
Irlandia

Szwecja

1 825,6

Litwa

1 765,8

Łotwa

1 054,4
916,0

Słowenia

723,7

Estonia
Holandia
Dania
Belgia
Cypr

593,2
577,9
448,3
164,6

Luksemburg

95,0

Malta

77,7

Źródło: na podstawie European Commission, Directorate-General For Agriculture And Rural Development, Directorate G. Horizontal aspects of rural development, AGRI/2009/412921-EN, http://circa.europa.eu/
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Działania PROW na lata 2007–2013 realizowane są w ramach czterech strategicznych osi priorytetowych
(Tabela 1).
Tabela 1. Budżet PROW 2007–2013 w Polsce, w podziale na osie (w mld euro).

EFRROW

Finansowanie
z budżetu
państwa

RAZEM

%

Oś 1. Poprawa
konkurencyjności
sektora rolnego i leśnego

5,6

1,8

7,5

43,0

Oś 2. Poprawa
środowiska naturalnego
i obszarów wiejskich

4,3

1,1

5,4

30,9

Oś 3. Jakość życia
na obszarach wiejskich
i różnicowanie gospodarki wiejskiej

2,6

0,9

3,5

20,1

Oś 4. LEADER

0,6

0,2

0,8

4,5

Pomoc technicza

0,2

0,1

0,3

1,5

RAZEM

13,4

4,0

17,4

100,0

Źródło: Decyzja Komisji Europejskiej z 18.01.2010 r., w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2007–2013.
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Realizacja PROW 2007–2013 przez ARiMR
w latach 2007–2010

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej, ARiMR odgrywa kluczową rolę w procesie wdrażania
programów współﬁnansowanych z budżetu wspólnotowego, które adresowane są do rolnictwa.
W latach 2007–2013 ARiMR pełni funkcję agencji płatniczej dla większości instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (płatności bezpośrednie, PROW 2007–2013) oraz podmiotu wdrażającego 14 z 22 działań
PROW 2007–2013 i pomocy technicznej.
Proces akredytacji ARiMR jako agencji płatniczej PROW 2007–2013 zakończony został w 2009 r. Agencja otrzymała pełne pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich działań pomocowych oraz pomocy
technicznej. ARiMR spełniła tym samym unijne standardy i może w pełnym zakresie obsługiwać działania PROW 2007–2013. Agencja realizuje również płatności dla wszystkich działań PROW 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca PROW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) delegowała część zadań do innych podmiotów, zachowując przy tym pełną odpowiedzialność za skuteczność i prawidłowość
zarządzania oraz wykonywania tych zadań. Zadania Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania PROW
2007–2013 realizowane są przez następujące podmioty:
• Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR);
ARiMR jest podmiotem wdrażającym 14 (z 22) działań. Funkcja ta obejmuje przede wszystkim zadania
związane z przyjęciem i obsługą wniosku o przyznanie pomocy, monitoringiem postępu wdrażania działań i sprawozdawczością. ARiMR odpowiada także za wdrażanie pomocy technicznej w Programie.
• Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w zakresie 1 działania;
• Agencję Rynku Rolnego (ARR) w zakresie 1 działania;
• samorządy województw w zakresie 6 działań.
Do 30 kwietnia 2011 r. ARiMR wypłaciła beneﬁcjentom w ramach wszystkich uruchomionych działań
PROW 2007–2013 kwotę prawie 23 mld zł, w tym płatności z tytułu zobowiązań z lat 2004–2006 wynosiły 8,5 mld zł. Co roku tempo wypłat ze środków PROW 2007–2013 realizowanych przez ARiMR
sukcesywnie się zwiększa. (Wykres 2)

5
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Wykres 2. Kwota pomocy udzielonej w ramach PROW 2007–2013 w poszczególnych latach realizacji
Programu w mld zł, na dzień 31.12.2010 r.

6,5

8,4

4,7

0,2

2008

2007

2009

2010

Od początku realizacji programu najwięcej środków z PROW na lata 2007–2013 otrzymały województwa: mazowieckie, wielkopolskie, lubelskie, a najmniej: opolskie, śląskie oraz lubuskie (Wykres 3).
Wykres 3. Pomoc udzielona przez ARiMR w ramach PROW 2007–2013 według województw w mln zł,
na dzień 30.04.2011 r.

3 359,6

Mazowieckie
Wielkopolskie
Lubelskie
Podlaskie
Łódzkie
Kujawsko-pomorskie
Warmińsko-mazurskie
Zachodniopomorskie
Świętokrzyskie
Pomorskie
Dolnośląskie
Podkarpackie
Małopolskie
Lubuskie
Śląskie
Opolskie

6

2 687,8
2 228,8
2 093,2
1 614,2
1 534,1
1 369,2
1 169,9
1 137,8
1 060,7
1 041,3
997,4
963,6
637,8
525,6
489,0
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Tabela 2. Płatności zrealizowane w ramach PROW 2007–2013 oraz zobowiązań za lata 2004–2006
w podziale na poszczególne działania, na dzień 30.04.2011 r.

Działanie

Kwota w mln zł

Kwota w %

211/212 – Wspieranie gospodarowania na obszarach
górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW)

5 380,4

23,4%

113 – Renty strukturalne

4 331,9

18,9%

121 – Modernizacja gospodarstw rolnych

3 731,6

16,2%

214 – Program rolnośrodowiskowy

3 571,8

15,6%

141 – Wspieranie gospodarstw niskotowarowych
– zobowiązania z lat 2004–2006

2 100,9

9,1%

123 – Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji
rolnej i leśnej

694,8

3,0%

322/323/313 – Odnowa i rozwój wsi

667,0

2,9%

112 – Ułatwianie startu młodym rolnikom

642,4

2,8%

321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

574,3

2,5%

221/223 – Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów
innych niż rolne

365,1

1,6%

311 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

281,2

1,2%

142 – Grupy producentów rolnych

171,1

0,7%

312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

161,2

0,7%

431 – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

100,0

0,4%

125 – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

70,6

0,3%

Pomoc techniczna

53,0

0,2%

4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

50,1

0,2%

114 – Korzystanie z usług doradczych

10,2

0,04%

132 – Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

3,5

0,02%

111 – Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych
w rolnictwie i leśnictwie

1,6

0,01%

126 – Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie
odpowiednich działań zapobiegawczych

1,1

0,005%

226 – Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego
przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

0,6

0,003%

133 – Działania informacyjne i promocyjne

0,2

0,001%

4.21 – Wdrażanie projektów współpracy

0,1

0,0003%

22 964,7

100,0000%

RAZEM

7
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Modernizacja gospodarstw rolnych
Charakterystyka działania
Głównym celem działania jest zwiększanie efektywności gospodarstw rolnych poprzez wspieranie procesów ich modernizacji. Doﬁnansowaniem objęto inicjatywy zmierzające do zharmonizowania warunków
produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji, warunków utrzymania zwierząt oraz bezpieczeństwa żywności. Efektem przeprowadzanych inwestycji w gospodarstwach powinien być wzrost jakości ich produkcji i jej zróżnicowanie. Dzięki temu mogą stawać się
coraz bardziej konkurencyjne.
Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej
lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej. Operacje mogą dotyczyć wytwarzania produktów żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W zakres operacji mogą wchodzić inwestycje związane z wytwarzaniem
i wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby prowadzenia produkcji rolnej. Beneﬁcjentem pomocy może być osoba ﬁzyczna, osoba prawna, spółka osobowa prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Doﬁnansowanie może wynieść maksymalnie od 40
do 60% kosztów inwestycji. Pomoc powyżej 40% wartości inwestycji związana jest z koniecznością spełnienia przez beneﬁcjenta określonych warunków – dla przykładu, uzyskanie wsparcia w wysokości 60%
kosztów inwestycji jest możliwe, jeśli operacja jest realizowana na obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) przez osobę ﬁzyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40-go roku życia. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który
w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł, na jednego beneﬁcjenta i jedno gospodarstwo.
Do 31 grudnia 2010 r., zrealizowano 25 012 operacji, z czego większość (23 158) dotyczyła zakupu wyposażenia i sprzętu ruchomego. Z punktu widzenia proﬁlu działalności beneﬁcjentów 32,6% operacji zostało zrealizowanych w gospodarstwach, których głównym kierunkiem produkcji był chów i hodowla bydła mlecznego. W gospodarstwach specjalizujących się w uprawach polowych zrealizowano 27,8% operacji, a 13,4% zrealizowanych zostało tam, gdzie głównym kierunkiem działalności był chów i hodowla
trzody chlewnej. Mając na uwadze powierzchnię gospodarstwa beneﬁcjentów około 57% operacji zostało zrealizowanych w gospodarstwach o powierzchni od 5 do 30 ha. Spośród wszystkich zrealizowanych
operacji 9,7% (2 207 operacji) dotyczyło gospodarstw przejętych lub powiększonych w ramach działania „Renty strukturalne”.
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Modernizacja gospodarstw rolnych
Modernizacja parku maszynowego
gospodarstwa

Zakres projektu

Beneﬁcjent kupił również zestaw komputerowy oraz

Zakup maszyn rolniczych oraz zestawu kompute-

oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem. Pro-

rowego z oprogramowaniem.

gram umożliwia między innymi ewidencjonowanie działek rolnych, zabiegów agrotechnicznych, ułatwia spo-

Beneﬁcjent

rządzanie planów nawożenia, stosowania środków

Beneﬁcjent prowadzi gospodarstwo o powierzch-

ochrony roślin. Dane rejestrowane przez aplikację po-

ni ponad 42 ha nastawione na uprawy polowe psze-

zwalają rolnikowi porównywać wyniki osiągane przez

nicy, rzepaku i jęczmienia. Rolnik korzystał wcześniej

gospodarstwo w kolejnych latach.

ze wsparcia w ramach SPO „Restrukturyzacja….”.
Środki ﬁnansowe przeznaczył na utwardzenie dojazdu i placu manewrowego.
WOJEWÓDZTWO:

OPOLSKIE

Opis projektu

GMINA:

Kolejną dotację właściciel gospodarstwa przeznaczył na zakup maszyn i urządzeń rolniczych, w tym cią-

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

484 942,00 PLN

gnika z ładowaczem, opryskiwacza, agregatu uprawo-

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

235 200,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

176 400,25 PLN

wo-siewnego, pługa 4-skibowego, dwóch przyczep rolniczych oraz rozsiewacza nawozów. Dzięki dodatko-

LASOWICE WIELKIE

wemu wyposażeniu parku maszynowego gospodarstwo uniezależniło się od usług zewnętrznych.

9
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Modernizacja gospodarstw rolnych
Modernizacja gospodarstwa
specjalizującego się w produkcji mleka

Zakres projektu
Zakup systemu automatycznego dojenia krów.

Beneﬁcjent
Beneﬁcjent posiada stado podstawowe 60 krów
mlecznych. Głównym proﬁlem jego działalności jest
produkcja mleka i paszy dla zwierząt. Łączna powierzchnia gospodarstwa to około 45 ha (25 ha to
dzierżawy). W ramach SPO „Restrukturyzacja…”,
rolnik kupił maszyny o łącznej wartości około
300 tys. zł, w tym ciągnik, owijarkę do balotów, beczkowóz do przewożenia płynnego nawozu oraz
wóz paszowy służący do mieszania pasz.

Opis projektu
Beneﬁcjent uzyskał wsparcie ﬁnansowe na zakup tzw.
robota udojowego. Jest to nowoczesny system automatycznego dojenia krów. Robot składa się z boksu
udojowego, zbiornika buforowego o pojemności 180
litrów, kompresora i komputera. Maszyna zapewnia
zwierzętom optymalny komfort i gwarantuje całkowitą swobodę poruszania się. Oznacza to, że w najbardziej odpowiednim dla siebie momencie krowy same
wchodzą do boksu, w którym są dojone. Robią to chętnie, ponieważ w środku znajduje się koryto z jedzeniem.
Jeśli wejdą za wcześnie, są automatycznie wypuszczane i nie dostają paszy.

10

Z praktyki wynika, że z jednego robota udojowego
może korzystać prawie 60 krów. Proces dojenia jednej krowy trwa średnio 8 minut. W tym czasie robot
automatycznie ją identyﬁkuje. Jest to możliwe dzięki specjalnym responderom, które zakłada się każdej krowie. Respondery to elektroniczne czytniki zawierające zakodowane informacje, m.in. o wieku krowy, wydajności, przebytych chorobach, wykrywaniu rui, odłykaniu (przeżuwaniu) oraz o tym, kiedy
ostatni raz się cieliła. W rezultacie parametry dojenia są ustawiane indywidualnie dla każdego zwierzęcia, a nawet dla każdego ze strzyków.
Proces dojenia jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga udziału człowieka. W podłodze boksu zamontowana jest waga. Dzięki temu robot może dokładnie ocenić położenie krowy. System lokalizacji strzyków przy pomocy lasera skanuje spodnią część wymion. Kiedy strzyki zostaną zidentyﬁkowane, robot odpowiednio ustawia ramię, na którym zamontowane
są specjalne kubki udojowe oraz mechaniczne
szczotki do czyszczenia wymion i strzyków.
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Modernizacja gospodarstw rolnych
Proces czyszczenia przed dojeniem odbywa się bez

Wchodzący w skład zakupionego zestawu kompu-

użycia wody. Szczotkowanie spełnia nie tylko funk-

ter wyposażony jest w oprogramowanie, które po-

cje higieniczne. Stymulacja strzyków i wymion ko-

maga rolnikowi w zarządzaniu stadem. Przechowu-

rzystnie wpływa na wydzielanie mleka i pomaga

je informacje o tym, jak często krowy wchodzą do

ograniczyć czas tzw. ślepego doju, czyli momentu

boksu, ile ważą, dane o zużyciu paszy, o jakości pro-

od podłączenia zasysających mleko kubków udo-

dukowanego mleka. Dzięki temu można precyzyj-

jowych do chwili, kiedy mleko zaczyna płynąć. Po

nie ocenić stan zdrowia poszczególnych krów.

dojeniu strzyki i wymiona spryskiwane są środka-

Dane o wydajności stada rejestrowane przez pro-

mi dezynfekującymi, a kubki udojowe czyszczone

gram pomagają rolnikowi obliczyć optymalny bilans

gorącą parą i przepłukiwane zimną wodą.

kosztów i zysków w gospodarstwie.

Ramię robota udojowego wyposażone jest w system

Dzięki wykorzystaniu robota udojowego właściciel go-

oceny jakości pobieranego mleka. Sprawdza jego ko-

spodarstwa nie musi pilnować stałej godziny dojów ra-

lor, mierzy zawartość tłuszczu, białka i laktozy. Oce-

no i wieczorem, ani angażować osób, które wcześniej

nia też mleko pod względem ilości komórek soma-

pomagały mu w dojeniu. Nowy system poprawił też wy-

tycznych indywidualnie z każdej ćwiartki wymienia.

dajność produkcji mleka, dzięki zwiększeniu częstotliwości dojenia (średnia dzienna to 2,9 dojów na kro-

Mleko zidentyﬁkowane jako gorszej jakości, zawie-

wę). Ilość mleka oddawana w ciągu miesiąca w prze-

rające krew lub z innych powodów nienadające się

liczeniu na jedną krowę wzrosła o prawie 3 litry.

do spożycia, spływa do oddzielnych zbiorników. Mleko dobrej jakości przepływa do schładzarki, gdzie
przechowywane jest do czasu transportu do mleczarni.

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:

MAZOWIECKIE
MORDY

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

604 736,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

297 411,60 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

233 058,70 PLN
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Modernizacja gospodarstw rolnych
Nowoczesne wyposażenie fermy
drobiu

Zakres projektu

System zarządzania pozwala w pełni kontrolować

Zakup skomputeryzowanego systemu do sterowa-

panujący na fermie mikroklimat. Komputer sterują-

nia mikroklimatem, urządzeń do karmienia i poje-

cy zbiera informacje przekazywane przez termome-

nia kur oraz automatycznych gniazd do zbioru jaj.

try i czujniki mierzące wilgotność powietrza. W zależności od potrzeby uruchamia wentylatory służą-

Beneﬁcjent

ce do wietrzenia pomieszczeń, włącza zraszacze

Beneﬁcjent prowadzi fermę drobiu. Posiada około

i ogrzewanie, kontroluje też oświetlenie. Do kompu-

40 tys. kur ras mięsnych, które hodowane są w ce-

tera podłączone są urządzenia odpowiedzialne za

lach reprodukcyjnych.

automatyczne pojenie i karmienie drobiu. Użytkownik ma możliwość ułożenia własnego programu kar-

Jaja sprzedawane są do gospodarstw prowadzą-

mienia. Pasza pobierana jest z silosów, mieszana

cych wylęgarnie kurcząt. W hodowli reprodukcyjnej

i dostarczana kurom o wyznaczonych porach.

wykorzystuje się kury w wieku od 5 do 10 miesięcy. Ptaki starsze niż 10-miesięczne sprzedawane są
na mięso. Na terenie fermy znajdują się dwa kurniki o powierzchni ponad 3,5 tys. m2 każdy.

Opis projektu
W ramach inwestycji zainstalowano nowoczesny system zarządzania fermą, który składa się z komputera
sterującego, wentylatorów, grzejników, zraszaczy,
czujników oraz urządzeń do automatycznego pojenia
i karmienia drobiu. Właściciel fermy wyposażył ją także w silos paszowy oraz gniazda do automatycznego
zbioru jaj.

12

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:

WIELKOPOLSKIE
MARGONIN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

757 050,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

300 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

225 000,00 PLN
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Modernizacja gospodarstw rolnych
Nowoczesne gniazda do automatycznego zbioru jaj
pozwoliły zredukować straty w postaci jaj tłuczonych
lub zabrudzonych. Wcześniej wybieranie jaj odbywało się kilka razy dziennie. Do tego czasu leżały
w gniazdach, gdzie narażone były na zgniecenie lub
zanieczyszczenie przez kury. Nowe gniazda instalowane są pod kątem, a nie jak w przypadku stanowisk tradycyjnych poziomo. Dzięki temu jaja zaraz
po zniesieniu staczają się na przechodzącą przez
środek stanowiska gniazdowego taśmę, która odprowadza je w miejsce składowania.
Nowoczesny system zarządzania fermą zmniejszył
nakłady pracy osób zajmujących się prowadzeniem
gospodarstwa. Wiele czynności, jak karmienie,
pojenie, czy wybieranie jaj, zostało zautomatyzowanych. Informacje o warunkach panujących na fermie, temperaturze, wilgotności powietrza, zużyciu
wody i paszy, przechowywane są w pamięci komputera.
Dzięki temu użytkownik może w łatwy sposób
analizować dane, które mają wpływ na wielkość produkcji.

13
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Modernizacja gospodarstw rolnych
Wykorzystanie kolektorów słonecznych
w gospodarstwie specjalizującym się
w uprawie ziół

Zakres projektu

Kolektory zamontowano na dachach budynków go-

Zakup płaskich kolektorów słonecznych.

spodarczych. Połączone są w jeden obieg wypełniony specjalną, niezamarzającą cieczą roboczą,

Beneﬁcjent

czyli glikolem. Promienie słoneczne nagrzewają gli-

Beneﬁcjent posiada 20-hektarowe gospodarstwo rol-

kol, który dzięki pracy pomp ciągle pozostaje w ru-

ne. Zajmuje się uprawą ziół, takich jak melisa, szał-

chu. Rurami spływa do tzw. wymiennika płytowego,

wia, tymianek, mięta, kozłek i dziurawiec. Suszenie

gdzie podgrzewa wodę, której obieg połączony jest

odbywa się w gospodarstwie, w specjalnie przysto-

bezpośrednio ze specjalnymi urządzeniami do su-

sowanym do tego pomieszczeniu. W celu zmniejsze-

szenia, czyli nagrzewnicami.

nia kosztów produkcji, rolnik od kilku lat inwestuje
w swoją działalność. W ramach programu SAPARD

Znajdujące się w suszarni nagrzewnice ogrzewają

kupił deszczownię, czyli urządzenie do nawadniania

powietrze, które rozprowadzane jest po całym po-

upraw polowych oraz wybudował studnię.

mieszczeniu przy pomocy wentylatorów.

Opis projektu
Kolejna dotacja umożliwiła zainstalowanie systemu
płaskich kolektorów słonecznych, zwanych potocznie solarami.
Są to urządzenia zamieniające energię promieniowania słonecznego w ciepło. W skład kupionego zestawu wchodzi 100 kolektorów o łącznej powierzchni 200 m2, wymiennik płytowy oraz zbiornik na wodę o pojemności 10 000 litrów.

WOJEWÓDZTWO:

KUJAWSKO-POMORSKIE

GMINA:

LUBRANIEC

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

240 639,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

112 448,50 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

84 336,37 PLN
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Modernizacja gospodarstw rolnych
Kolektory są w pełni wydajne przez prawie 150 dni
w roku. W pozostałe dni zastępuje je tradycyjny systemem centralnego ogrzewania. Dzięki kupionemu
zbiornikowi istnieje możliwość magazynowania
wytwarzanego przez kolektory ciepła. Dlatego też
w dni słoneczne pracują one cały czas, nawet wtedy, gdy w suszarni nie ma ziół.
Podgrzewana przez glikol woda magazynowana jest
w zbiorniku i później może być wykorzystana do wypełnienia nagrzewnic.
Zastosowanie solarów pozwoliło beneﬁcjentowi
ograniczyć koszty związane z zakupem opału oraz
zużyciem energii elektrycznej. Dzięki inwestycji
zredukowano również emisję dwutlenku węgla do
atmosfery.

15
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Modernizacja gospodarstw rolnych
Modernizacja gospodarstwa
ogrodniczego

Zakres projektu

Opis projektu

Zakup maszyny wraz z osprzętem do wykopywa-

W ramach projektu beneﬁcjent zakupił minikopar-

nia roślin ozdobnych.

kę wraz z niezbędnym osprzętem, która służy do wykopywania roślin. Wyposażona jest w łopaty oraz

Beneﬁcjent

element tnący, który odcina korzenie. Operator ma-

Beneﬁcjent prowadzi szkółkę ogrodniczą, która po-

szyny ma możliwość ustawienia określonych para-

wstała na bazie 24-hektarowego gospodarstwa rol-

metrów jej działania czyli głębokość i szerokość wbi-

no-ogrodniczego. Przejął je od rolnika, któremu przy-

cia łopat w ziemię, uwzględniając specyﬁkę bryły ko-

znano rentę strukturalną. Od 1998 roku w gospo-

rzeniowej danego gatunku drzewka. Bryły korzenio-

darstwie uprawiane są sadzonki drzew i krzewów

we wycinane są łukowato wygiętym nożem. Dźwig

ozdobnych odmian dobrze sprawdzających się

unosi roślinę do góry, a na bryłę, w celu jej zabez-

w polskich warunkach klimatycznych. Właściciel

pieczenia, ręcznie zakłada się siatkę jutową, a na-

szkółki prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

stępnie metalową.

drzew oraz krzewów ozdobnych.
Wykorzystanie maszyny usprawniło proces przesadzania roślin oraz przygotowanie drzewek i krzewów
do sprzedaży.

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:
WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

16

ŁÓDZKIE
DALIKÓW
189 100,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

93 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

69 750,00 PLN
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Modernizacja gospodarstw rolnych
Poprawa warunków uprawy roślin
w gospodarstwie ogrodniczym

Zakres projektu

Poziomo zamocowane pod dachem szklarni kurty-

Wyposażenie szklarni w kurtyny horyzontalne.

ny chronią przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, bądź też przed utratą ciepła. Rozsuwa-

Beneﬁcjent

ne są automatycznie przez system napędowy, któ-

Beneﬁcjent jest właścicielem gospodarstwa o po-

rym steruje zainstalowany w szkalrni komputer kli-

wierzchni ponad 13 ha. Głównym kierunkiem jego dzia-

matyczny. Urządzenie to odpowiada za kontrolę

łalności jest ogrodnictwo, specjalizuje się w uprawie po-

i utrzymanie pożądanych warunków w szklarni, czy-

midorów. Posiada dwie szklarnie. Jedna ma po-

li temperatury, wilgotności, natężenia światła, stę-

2

wierzchnię 1600 m , druga – sukcesywnie budowana

żenia CO2.

– zajmuje obecnie powierzchnię 9 792 m2.
Do komputera podłączone są 3 czujniki pomiaru pa-

Opis projektu

rametrów klimatu umieszczone wewnątrz i na zewnątrz

W ramach projektu właściciel gospodarstwa kupił

szklarni. Za ich pośrednictwem komputer zbiera i prze-

kurtyny horyzontalne, czyli system umożliwiający

twarza informacje na temat warunków klimatycznych.

kontrolowanie warunków klimatycznych panujących

Regulacja panującego w cieplarni mikroklimatu nastę-

w szklarni. Pomidor jest rośliną o wysokich wyma-

puje poprzez odpowiednie otwieranie i zamykanie kur-

ganiach cieplnych, wrażliwą na zimno i przymroz-

tyn, aż do uzyskania pożądanych parametrów.

ki, w poszczególnych fazach wzrostu potrzebuje odpowiedniej temperatury.

Kurtyny pełnią też funkcję energooszczędną, dzięki czemu zmniejszyło się zużycie materiału opałowego. Ich zastosowanie ogranicza straty ciepła
w okresie jesienno-zimowym, zapewniając jednocześnie w cyklu całorocznym optymalne warunki klimatyczne dla upraw.

WOJEWÓDZTWO:

KUJAWSKO-POMORSKIE

GMINA:

DRAGACZ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

363 560,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

119 200,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

89 400,00 PLN
17
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Działa przeciwgradowe na plantacji
borówki amerykańskiej

Zakres projektu

Opis projektu

Zakup trzech dział przeciwgradowych.

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie odbiorców areał upraw borówki amerykańskiej w Polsce

Beneﬁcjent

ciągle rośnie. Roślina charakteryzuje się znaczną od-

Beneﬁcjent prowadzi gospodarstwo rolne o po-

pornością na mróz, jednak temperatura poniżej -20°C

wierzchni 323 ha. Głównym kierunkiem produkcji

powoduje uszkodzenia pąków kwiatowych i części

jest uprawa borówki amerykańskiej na powierzch-

pędów.

ni blisko 134 ha i mieszanki zbożowej na powierzchni około 49 ha. Pozostałą część gospodarstwa zajmują łąki, stawy i lasy.

18
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Modernizacja gospodarstw rolnych
Głównym problemem, z którym borykał się plantator były jednak sezonowe opady gradu, które
w ciągu kilku sekund mogą zniszczyć cały plon.
Z tego powodu postanowił wyposażyć swoje gospodarstwo w instalacje przeciwgradowe. Ich działanie
polega na wysyłaniu w kierunku górnych warstw atmosfery wysokoenergetycznych fal uderzeniowych. Fale docierają na wysokość 15 km, czyli do

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:

PODLASKIE
JANÓW

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

546 960,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

300 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

225 000,00 PLN

poziomu chmur, w których tworzy się grad. W wyniku procesu jonizacji grad spada na ziemię w postaci deszczu lub mokrego śniegu. Instalacje te, zwane działami przeciwgradowymi, stosowane są od ponad 25 lat przez sadowników we Francji, Hiszpanii,
Austrii i Belgii. Jedno działo chroni przed gradem
obszar 80 ha.
Zakup dział pozwolił plantatorowi zabezpieczyć
uprawy przed opadami gradu. Dzięki nowej inwestycji gospodarstwo stało się bardziej konkurencyjne od innych podmiotów o podobnym proﬁlu działalności.

19
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Ułatwianie startu młodym rolnikom
Charakterystyka działania
Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym przez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez młode osoby o odpowiednich kwaliﬁkacjach zawodowych.
Pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego.
O pomoc może się ubiegać osoba, która zamierza po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności
rolniczej w gospodarstwie rolnym albo osoba, która:
• rozpoczeła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a gospodarstwo to nabyła w drodze:
– spadku,
– darowizny przed ukończeniem 18-go roku życia lub po ukończeniu 18-go roku życia, lecz
w trakcie nauki;
• była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej
1 ha, nabytej w drodze spadku, ale w terminie 12 miesięcy od jej nabycia zbyła tę nieruchomość albo
zbyła udziały w jej współwłasności.
Dodatkowe wymogi zawarte są w przepisach dotyczących prowadzenia działalności rolniczej przez małżonka wnioskodawcy oraz powierzchni gospodarstwa.1
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem planu rozwoju gospodarstwa
(biznesplanu).
Pomoc udzielana w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” to jednorazowa premia
w wysokości 75 000 zł. Istotnym zastrzeżeniem w zakresie wykorzystania otrzymanej premii jest wymóg
przeznaczenia co najmniej 70% kwoty na inwestycje przewidziane w biznesplanie.
Do 31 grudnia 2010 r., z pomocy skorzystało 5 926 młodych rolników. Wypłacona im kwota wyniosła ponad 302,8 mln zł. Biorąc pod uwagę wielkość ekonomiczną w strukturze wsparcia na pierwszy plan wysuwają się gospodarstwa małe. Prawie 11% gospodarstw zostało utworzonych w efekcie przekazania ich
młodym rolnikom przez osoby ubiegające się o rentę strukturalną.
Spośród kierunków prowadzonej przez młodych rolników działalności 39,8% to produkcja mieszana, czyli uprawy polowe w połączeniu z hodowlą, 34,3% to produkcja roślinna, a 14,0% – produkcja mleczna.

1

Patrz: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy ﬁnansowej w ramach

działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2007 Nr 200, poz. 1443 ze zm.)
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Ułatwianie startu młodym rolnikom
Rozwój hodowli danieli

Zakres projektu

Opis projektu

Zakup zwierząt oraz budowa infrastruktury niezbęd-

W ramach zrealizowanego projektu hodowca kupił

nej do rozszerzenia hodowli danieli.

14 zacielonych łani oraz 1 byka. Pozwoliło to
zwiększyć różnorodność genetyczną stada. Wybu-

Beneﬁcjent

dował też odłownię, czyli pomieszczenie pozwala-

Beneﬁcjent posiada gospodarstwo o powierzchni bli-

jące na wyłapywanie pojedynczych zwierząt oraz

sko 11 ha, na którym prowadzi hodowlę danieli.

ogrodzenie do kwater wypasowych, czyli wydzielo-

Zwierzęta te mają niewielkie wymagania siedlisko-

nych terenów, na których daniele się pasą.

we, są odporne na choroby i przystosowane do życia na terenach naturalnych łąk. W Europie, w tym

Zakup zwierząt pozwolił zwiększyć potencjał produk-

także w Polsce, hodowane są głównie na mięso.

cyjny gospodarstwa, a nowo powstałe obiekty uspraw-

Prowadzenie fermy danieli nie należy do trudnych.

niły prace związane z prowadzeniem hodowli.

Jest mało pracochłonne i stwarza możliwości wykorzystania nienadających się do uprawy gleb.

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:

ŚLĄSKIE
KRZEPICE

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

50 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

37 500,00 PLN
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Ułatwianie startu młodym rolnikom
Agregat do zbioru owoców pestkowych

Zakres projektu

Agregat obsługuje pięć osób. W zależności od

Zakup agregatu czyszcząco-otrząsającego do zbio-

sprawności załogi zebranie plonu z jednego drze-

ru owoców pestkowych.

wa zajmuje od 1 do 1,5 minuty. Dziennie doświadczeni pracownicy są w stanie dzięki maszynie ze-

Beneﬁcjent

brać owoce z 0,5 do 0,7 ha.

Beneﬁcjent prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni blisko 13 ha. Głównym kierunkiem pro-

Zastosowanie agregatu ułatwiło pracę przy zbiorach.

dukcji są uprawy wiśni, śliwy i porzeczki.

Zautomatyzowanie tego procesu pozwoliło wyeliminować koszty związane z koniecznością zatrudnie-

Opis projektu

nia dużej liczby pracowników sezonowych.

Dzięki dotacji rolnik kupił agregat czyszczącootrząsający do zbioru owoców pestkowych. Zbiór
wiśni czy śliwek odbywa się przez strącanie ich za
pomocą zamontowanej na agregacie otrząsarki na
leżący na ziemi ekran. Owoce przenoszone są na
transporter i kierowane do oczyszczania, które
polega na odrywaniu szypułek oraz odwiewaniu liści. Oczyszczony owoc spada do skrzynek lub
skrzyniopalet. Rozładunek skrzynek odbywa się
ręcznie, natomiast napełniona skrzyniopaleta opuszczana jest hydraulicznie.

22

WOJEWÓDZTWO:

ŁÓDZKIE

GMINA:

DMOSIN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

50 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

37 500,00 PLN
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Ułatwianie startu młodym rolnikom
Młody rolnik rozpoczyna uprawę
warzyw pod osłonami

Zakres projektu

Opis projektu

Budowa dwóch tuneli foliowych, zakup instalacji do

W celu zwiększenia dochodów młody rolnik posta-

nawadniania.

nowił rozpocząć uprawę warzyw pod osłonami.
Wsparcie ﬁnansowe umożliwiło mu wybudowanie

Beneﬁcjent

dwóch tuneli o powierzchni 210 m2 każdy, w których

Beneﬁcjent prowadzi działalność rolniczą w go-

uprawia pomidory i ogórki. W ramach inwestycji be-

spodarstwie o powierzchni blisko 20 ha. Dużą

neﬁcjent wykonał także tzw. system nawadniania kro-

część gruntów zajmuje łąka. Jest to teren podmo-

pelkowego. W każdym tunelu, na ziemi, rozmiesz-

kły, wymagający odwodnienia. Druga część gospo-

czonych jest 8 gumowych węży, które podłączone

darstwa to sad wiśniowy i plantacje truskawek.

są do instalacji wodnej działającej w gospodarstwie.

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:

WIELKOPOLSKIE
KAZIMIERZ BISKUPI

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

50 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

37 500,00 PLN

Zastosowanie osłon dobrze sprawdza się w przypadku roślin ciepłolubnych, jak pomidory i ogórki.
Ta metoda uprawy zapewnia im lepsze warunki rozwoju przy mniejszym nakładzie pracy. Wybudowanie tuneli pozwoliło przyspieszyć zbiory nawet
o 2 miesiące.
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Charakterystyka działania
Celem działania jest wspieranie nierolniczych lub związanych z rolnictwem inicjatyw gospodarczych, które mogą stać się źródłem dochodów dla rolników, ich małżonków, a także domowników.
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
• usług dla ludności;
• sprzedaży hurtowej i detalicznej;
• rzemiosła lub rękodzielnictwa;
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
• usług transportowych;
• usług komunalnych;
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
• magazynowania lub przechowywania towarów;
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Beneﬁcjentem działania może być osoba ﬁzyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.
Pomoc udzielana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów, które zakwaliﬁkowane zostały jako podlegające wsparciu. Maksymalny poziom pomocy ﬁnansowej może wynosić 50% kosztów kwaliﬁkowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneﬁcjenta.
W ramach działania do 31 grudnia 2010 r., wypłacono środki ﬁnansowe 3 001 beneﬁcjentom, którzy zrealizowali 2 848 operacji. Wnioskodawcami w 81% przypadków byli rolnicy, 16% stanowili małżonkowie
rolników, natomiast 3% – domownicy gospodarstw. Beneﬁcjenci realizowali przede wszystkim projekty
związane z rozpoczęciem działalności usługowej dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa. Z tym celem związanych było 53,6% zrealizowanych operacji. Wśród pozostałych projektów 15% dotyczyło usług dla ludności, 11,1% robót budowlanych i usług budowlanych i instalacyjnych, a 8,9% usług związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem.
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Modernizacja wyciągu narciarskiego

Zakres projektu

Poprawie uległy także warunki bezpieczeństwa.

Zakup armatki śnieżnej i quada.

W razie wypadku quad pozwala na przeprowadzenie sprawnej akcji ratunkowej. Ponadto zakup

Beneﬁcjent

quada ułatwił transport sprzętu do naśnieżania.

Beneﬁcjentem jest małżonek osoby, która prowadzi
gospodarstwo rolne.

Zrealizowany projekt przyczynił się do zwiększenia
dochodów ﬁrmy, które w dużym stopniu uzależnio-

Jest właścicielem kompleksu turystycznego, w skład

ne są od odpowiedniego naśnieżenia stoku.

którego wchodzą wyciąg narciarski, park, stadnina koni, pensjonat, pierogarnia oraz hotel.

Opis projektu
Beneﬁcjent kupił nowoczesną armatkę śnieżną

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:

POMORSKIE
PRZYWIDZ

oraz quad. Dośnieżanie stoku przy użyciu armatki

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

pozwoliło na przedłużenie sezonu narciarskiego do

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

66 267,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

49 700,25 PLN

30 dni w roku. Wykorzystanie quada umożliwia szybkie dotarcie do każdego miejsca na 600 metrowej

162 883,00 PLN

trasie wyciągu. Usprawniło to usuwanie awarii i ograniczyło do minimum przerwy w pracy.
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Modernizacja warsztatu naprawy
instrumentów muzycznych

Zakres projektu

Zakład wzbogacił się również o pilarkę taśmową, któ-

Zakup urządzeń i narzędzi do produkcji instrumen-

ra umożliwia rozcinanie drewnianych bali, bloków

tów muzycznych.

klejonych i desek.

Beneﬁcjent

W rezultacie poczynionych inwestycji działalność

Beneﬁcjent prowadzi działalność gospodarczą

warsztatu została rozszerzona o produkcję wszyst-

w zakresie naprawy i konserwacji instrumentów mu-

kich podzespołów do budowy organów.

zycznych. Zakład specjalizuje się w usuwaniu usterek i produkcji nowych podzespołów do organów.

Opis projektu
Głównym celem zrealizowanego projektu było wy-

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:

PODKARPACKIE
CHMIELNIK

posażenie warsztatu w maszyny przydatne do bu-

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

dowy organów. Właściciel ﬁrmy kupił tokarko-kopiar-

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

37 180,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

27 885,00 PLN

kę i szliﬁerkę taśmową. Urządzenia te służą do precyzyjnej obróbki nadawania kształtu przygotowywanym wyrobom oraz do szlifowania ich drewnianych
komponentów.

26
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Rozszerzenie oferty ﬁrmy zajmującej
się metaloplasyką

Zakres projektu

Zastosowanie nowoczesnego sprzętu usprawniło

Zakup maszyn do metaloplastyki.

proces produkcji i zwiększyło moce wytwórcze zakładu. Oferta ﬁrmy została rozszerzona o nowe wy-

Beneﬁcjent

roby i usługi. Beneﬁcjent realizuje zamówienia z za-

Beneﬁcjentem jest małżonek osoby, która prowadzi

kresu wykonywania wzorów na prętach i rurach, wy-

gospodarstwo rolne. Jest właścicielem ﬁrmy specja-

ginania oraz formatowania prętów w określone

lizującej się w kowalstwie artystycznym oraz meta-

kształty oraz wyrobu koszyków.

loplastyce. Wykonuje bramy, furtki, balustrady,
ogrodzenia, akcesoria meblowe, jak również ele-

Firma umocniła swoją pozycję na rynku i zwiększy-

menty ze stali nierdzewnej.

ła sprzedaż. W zmodernizowanym zakładzie wytwarzane są atrakcyjne wyroby o wysokiej jakości. Be-

Opis projektu

neﬁcjent utworzył 2 nowe miejsca pracy.

Beneﬁcjent zakupił maszynę umożliwiającą produkcję elementów wykorzystywanych w kowalstwie artystycznym. Składa się ona z urządzenia do wykonywania koszy, wygniatania wzorów, kucia i walco-

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:

PODKARPACKIE
LEŻAJSK

wania na gorąco, formowania kształtów oraz gazo-

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

245 049,00 PLN

wego pieca kuźniczego.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

100 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

75 000,00 PLN
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Uruchomienie produkcji wyrobów
tartacznych

Zakres projektu

Kupiony w ramach projektu trak taśmowy jest no-

Zakup maszyny do przecierania drewna.

woczesnym urządzeniem do obróbki drewna. Wyposażony jest w ładowarkę hydrauliczną, która po-

Beneﬁcjent

zwala na szybki załadunek kłód o dużych średni-

Beneﬁcjentem jest rolnik, który prowadzi gospodar-

cach, a także w system poziomowania kłód.

stwo o powierzchni 1,35 ha. W ramach projektu rozpoczął działalność usługową polegającą na przecie-

Trak jest mobilny i pozwala na wykonywanie usług

raniu kłód na bale, deski i krokwie. Jego decyzja spo-

u klienta. Zakup zestawu do regeneracji brzeszczo-

wodowana była rosnącym zapotrzebowaniem na te-

tów znacznie obniża koszty eksploatacji traka.

go rodzaju produkty i usługi w najbliższej okolicy. Beneﬁcjent posiada doświadczenie zawodowe, które ułatwiło mu rozpoczęcie działalności w tej branży.

Opis projektu

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:

MAZOWIECKIE
WISKITKI

Inwestycja dotyczyła zakupu maszyny do przecie-

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

95 391,00 PLN

rania drewna, czyli traka taśmowego oraz zestawu

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

39 095,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

29 321,25 PLN

do regeneracji brzeszczotów. Przecieranie drewna
odbywa się za pomocą piły taśmowej, która poruszając się wzdłuż kłody drewna odcina pojedyncze
elementy.
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Uruchomienie ośrodka
ﬁzjoterapeutycznego

Zakres projektu

Opis projektu

Wyposażenie sali rehabilitacyjnej, zakup urządzeń

W ramach projektu beneﬁcjent kupił niezbędny

do ﬁzyko i hydroterapii.

sprzęt rehabilitacyjny do ﬁzyko i hydroterapii. Placówkę wyposażono m.in. w aparat do magnetoterapii, pio-

Beneﬁcjent

nizator umożliwiający rehabilitację osób z niedowła-

Beneﬁcjentem jest rolnik, który prowadzi gospodarstwo

dami kończyn dolnych oraz tułowia, aparaty do lase-

o powierzchni 25 ha, położone w malowniczej okoli-

roterapii i leczenia ultradźwiękami, lampę do koloro-

cy na Mazurach. Świeże powietrze, cisza, otoczenie la-

terapii. Zakupiono również sprzęt do zabiegów hydro-

sów i jezior sprzyjają funkcjonowaniu ośrodka i mają

terapeutycznych, w tym wanny, brodzik, urządzenia

pozytywny wpływ na pacjentów poddawanych reha-

do hydromasażu stóp, a także specjalistyczne łóżko

bilitacji. W budynku znajdują się 23 miejsca noclego-

rehabilitacyjne, materace, balkoniki, drabinki, piłki, wó-

we, dwie sale gimnastyczne, kuchnia i jadalnia. Ośro-

zek inwalidzki, bieżnię, stepper i rower treningowy.

dek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Realizacja projektu umożliwiła zaadaptowanie posiadanej przez beneﬁcjenta infrastruktury na potrzeby nowej działalności. W efekcie powstała placówka, która
specjalizuje się w leczeniu pacjentów cierpiących
m.in. na porażenia i niedowłady powstałe wskutek
uszkodzeń układu nerwowego. Oferta obejmuje jedno, dwu i trzytygodniowe turnusy, podczas których pacjenci korzystają z przygotowanych przez lekarzy i rehabilitantów indywidualnych programów leczenia.
Beneﬁcjent stworzył 2 nowe miejsca pracy. Ponadto placówka współpracuje z lekarzami i rehabilitanWOJEWÓDZTWO:

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

GMINA:

tami, którzy zatrudniani są na umowę zlecenie.

WĘGORZEWO

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

254 086,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

100 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

75 000,00 PLN
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Rozwój stacji demontażu
samochodów

Zakres projektu

W dalszej kolejności z samochodów demontuje się

Zakup wózka widłowego oraz maszyny do zgnia-

drzwi, zderzaki, maski i klapy, koła, silniki, instala-

tania karoserii.

cje elektryczne itd. Niektóre z uzyskanych w ten sposób elementów wyposażenia nadają się do ponow-

Beneﬁcjent

nego wykorzystania. Można kupić je bezpośrednio

Beneﬁcjent prowadzi centrum samochodowe, które

w zakładzie. Pozostałe elementy odsprzedawane są

specjalizuje się między innymi w handlu częściami za-

ﬁrmom zajmującym się recyclingiem lub utylizacją.

miennymi, a także w rozbiórce przeznaczonych na złom

Oczyszczone karoserie miażdżone są przez prasę

samochodów. Uzyskane w ten sposób surowce wtór-

na płaskie bloczki, dzięki czemu łatwiej przetrans-

ne, takie jak stal, guma, szkło i tworzywa sztuczne, prze-

portować je do zakładów przetwórczych.

kazywane są do hut i zakładów przetwórczych.
Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do wzrostu

Opis projektu

dochodów ﬁrmy. Dzięki wykorzystaniu nowego

W ramach projektu beneﬁcjent zakupił prasę hydrau-

sprzętu zakład mógł rozwinąć działalność związa-

liczną do zgniatania karoserii oraz wózek widłowy.

ną z demontażem samochodów. W związku z mo-

Prasa hydrauliczna służy do miażdżenia karoserii sa-

dernizacją przedsiębiorstwa zatrudniono dwóch

mochodów na płaskie bloczki, które jako surowce

nowych pracowników.

wtórne przekazywane są do hut. Przed umieszczeniem w prasie samochody muszą zostać odpowied-

WOJEWÓDZTWO:

nio przygotowane. Na początku odpompowuje się

GMINA:

z nich wszystkie oleje i płyny: olej silnikowy, płyn do
spryskiwaczy, płyn hamulcowy i płyn chłodniczy, któ-

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

re wysyłane są do zakładów regeneracji.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

98 875,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

74 156,25 PLN
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Modernizacja zakładu produkującego
elementy stolarki budowlanej

Zakres projektu

Opis projektu

Zakup urządzeń do produkcji i montażu elementów

Zakład wyposażony został w narzędzia służące do

stolarki budowlanej.

obróbki elementów metalowych: wyginarkę, skrętarkę do prętów oraz prasę hydrauliczną zwielokrotnia-

Beneﬁcjent

jącą siłę nacisku.

Beneﬁcjentem jest rolnik prowadzący gospodarstwo
o powierzchni 11 ha. Z powodu niewielkiej rentow-

Automatyzacja procesu produkcji pozwoliła zwięk-

ności gospodarstwa zdecydował się na uruchomie-

szyć ilość wytwarzanych wyrobów. Na skutek moż-

nie pozarolniczej działalności gospodarczej związa-

liwości precyzyjnego określania i dotrzymywania pa-

nej z wytwarzaniem, naprawą, konserwacją i mecha-

rametrów poprawiła się jakość oferowanych produk-

niczną obróbką metalowych elementów stolarki bu-

tów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń

dowlanej, takich jak balustrady, bramy, ogrodzenia.

oferta zakładu została wzbogacona o nowe wzory
i rodzaje produktów.

WOJEWÓDZTWO:

KUJAWSKO-POMORSKIE

GMINA:
WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

BRZOZIE
20 508,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

8 278,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

6 208,50 PLN
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Uruchomienie produkcji mebli
kuchennych

Zakres projektu

Zakupione maszyny i urządzenia umożliwiły urucho-

Zakup maszyn do produkcji mebli, samochodu do-

mienie produkcji mebli na dużą skalę oraz zaofero-

stawczego i laptopa.

wanie produktów w konkurencyjnych (co najmniej
10% niższych od innych producentów) cenach.

Beneﬁcjent
Beneﬁcjentem jest rolnik, który prowadzi gospodar-

Wykorzystanie zakupionego laptopa uprościło za-

stwo o powierzchni 4 ha. W celu uzyskania dodatko-

rządzanie zakładem, m.in. poprzez zamawianie

wego dochodu podjął działalność gospodarczą po-

wszystkich potrzebnych surowców za pośrednic-

legającą na produkcji i sprzedaży mebli kuchennych.

twem internetu. Zakup dostawczego samochodu
umożliwia beneﬁcjentowi transport surowców oraz

Opis projektu

gotowych wyrobów.

W ramach otrzymanego doﬁnansowania beneﬁcjent
kupił maszyny do produkcji mebli, w tym m.in. dwie
pilarki tarczowe służące do cięcia drewna, frezarkę,
wiertarko-wkrętarkę, frezarkę górnowrzecionową służącą do wyproﬁlowania drewna po łuku, odciąg wiórów i trocin, okleiniarkę, wiertarkę stołową oraz wiertarkę udarową.

32

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:
WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

ŁÓDZKIE
DRZEWICA
185 382,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

72 577,50 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

54 433,12 PLN
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Produkcja lodów

Zakres projektu

Beneﬁcjent uzyskał prawo posługiwania się nazwą

Zakup maszyn i urządzeń do produkcji lodów.

i logo „Lody z Rolniczej Zagrody”, a także możliwość
sprzedaży na wyłączność produktów na terenie po-

Beneﬁcjent

wiatu toruńskiego. Lody sprzedawane są do loka-

Beneﬁcjentem jest rolnik prowadzący gospodarstwo

li gastronomicznych oraz indywidualnym odbiorcom.

o powierzchni 30 ha. W ramach projektu podjął po-

Przedsięwzięcie pozwoliło na uruchomienie działal-

zarolniczą działalność gospodarczą polegającą na

ności nierolniczej, która dla beneﬁcjenta jest źródłem

produkcji lodów. Technologia produkcji oparta jest

dodatkowego dochodu.

na recepturze holenderskiej ﬁrmy, działającej na
skalę europejską, która opatentowała markę „Lody
z Rolniczej Zagrody”.

Opis projektu
W 2007 roku ze środków własnych beneﬁcjent postawił budynek o powierzchni użytkowej 58 m2, spełniający wymogi higieniczno-sanitarne i weterynaryjne. Dzięki przyznanej dotacji kupił maszyny i urzą-

WOJEWÓDZTWO:

KUJAWSKO-POMORSKIE

GMINA:
WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

CHEŁMŻA
135 849,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

54 732,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

41 049,00 PLN

dzenia do produkcji lodów oraz elementy wyposażenia lodziarni. Zakład został wyposażony w mikser ręczny, maszynę do produkcji lodów, lodówkę
i agregaty mroźnicze. Zakupione maszyny i urządzenia tworzą kompletną linię technologiczną umożliwiającą produkcję lodów do 9 litrów na godzinę, co
w skali miesiąca daje 700 litrów. Część surowców
do produkcji lodów, takich jak mleko, owoce i warzywa (truskawki, jabłka, wiśnie, czereśnie pomidory, ogórki) pochodzi z własnego gospodarstwa.
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Wykorzystanie kolektorów słonecznych
w gospodarstwie agroturystycznym

Zakres projektu

Opis projektu

Zakup kolektorów słonecznych i wyposażenia do

W celu zmniejszenia kosztów prowadzonej działal-

kuchni i ogrodu.

ności na budynku mieszkalnym zainstalowane zostały trzy kolektory słoneczne. Po analizie opinii osób

Beneﬁcjent

goszczących w gospodarstwie, właścicielka zdecy-

Beneﬁcjentka prowadzi gospodarstwo rolne o po-

dowała się również na rozszerzenie swojej oferty

wierzchni około 6 ha. Dodatkowe dochody czerpie

o część kulinarną. W ramach projektu zakupiła

z działalności agroturystycznej. W ramach projek-

sprzęt AGD, który ułatwia przyrządzanie posiłków.

tu ﬁnansowanego z SPO „Restrukturyzacja…”,
przeprowadziła remont budynku mieszkalnego,

Gospodarstwo oferuje dania kuchni regionalnej,

tarasu oraz modernizację dróg dojazdowych i tere-

a właścicielka jest laureatką wielu konkursów kuli-

nów zieleni.

narnych. Kupiła też meble ogrodowe oraz wyposażyła pokoje dla gości w odbiorniki telewizyjne.

Gospodarstwo położone jest w pobliżu uzdrowisk
Busko Zdrój i Solec Zdrój. Polska Federacja Tury-

Zainstalowanie kolektorów słonecznych umożliwi-

styki Wiejskiej przyznała mu II kategorię jakości. Dla

ło zmniejszenie kosztów zakupu opału oraz zuży-

turystów organizowane są wycieczki po okolicznych

cia energii cieplnej. Zastosowana technologia

szlakach, istnieje też możliwość wypożyczenia ro-

sprzyja ochronie środowiska, ograniczając emisję

werów i sprzętu sportowego. Budynek mieszkalny

dwutlenku węgla do atmosfery. Efektem przedsię-

dostosowany został do potrzeb gości. Do dyspozy-

wzięcia jest wzrost dochodów z prowadzonej dzia-

cji odwiedzających jest 10 miejsc noclegowych,

łalności agroturystycznej.

kuchnia oraz ogród.

WOJEWÓDZTWO:

ŚWIĘTOKRZYSKIE

GMINA:

BUSKO ZDRÓJ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

79 402,52 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

22 832,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

17 124,00 PLN
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Remont i modernizacja
zabytkowego dworku

Zakres projektu

Opis projektu

Remont i modernizacja piętra budynku w celu

Ze względu na rosnące zainteresowanie klientów,

utworzenia trzech sypialni gościnnych oraz poko-

właściciel dworku postanowił rozbudować bazę noc-

ju dziennego.

legową. W ramach projektu przebudował piętro, by
stworzyć trzy sypialnie z sześcioma dodatkowymi

Beneﬁcjent

miejscami noclegowymi. Prace budowlane i wykoń-

Beneﬁcjent prowadzi gospodarstwo rolne o po-

czeniowe zostały przeprowadzone w sposób, któ-

wierzchni około 4 ha. Od 2000 roku jest właścicie-

ry pozwolił zachować oryginalny styl dworu. Nowe

lem zespołu dworsko-parkowego na Lubelszczyź-

pomieszczenia wyposażono w antyki, meble w sty-

nie. Dwór wpisany jest do rejestru zabytków i pozo-

lu Ludwika XVI, a także oryginały i kopie mebli z XIX

staje pod ochroną Lubelskiego Wojewódzkiego Kon-

wieku, czyli okresu kiedy dwór został wybudowany.

serwatora Zabytków.
Zrealizowana inwestycja umożliwiła beneﬁcjentowi
W obiekcie przez cały rok udostępniane są miejsca

rozszerzenie oferty usług agroturystycznych. Dzię-

noclegowe. Niewielka odległość od chętnie odwie-

ki większej liczbie miejsc noclegowych w dworku za-

dzanych miejscowości turystycznych, jak Lublin, Na-

trzymywać się mogą także grupy zorganizowane.

łęczów, Kazimierz Dolny, Kozłówka, podnosi atrak-

Projekt przyczynił się do wzrostu dochodów z pro-

cyjność gospodarstwa. Beneﬁcjent korzystał wcze-

wadzonej działalności nierolniczej.

śniej z programów SAPARD oraz SPO „Restrukturyzacja…”, w ramach których przeprowadził remont

Za przeprowadzenie generalnego remontu, obejmu-

dachu, kuchni, łazienki, jadalni i salonu.

jącego przebudowę dachu oraz adaptację wnętrz na
cele mieszkalne, właściciel dworku odznaczony został
„Laurem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków” oraz

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:

LUBELSKIE

„Srebrną odznaką za opiekę nad zabytkami”.

GARBÓW

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

220 642,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

100 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

75 000,00 PLN
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Charakterystyka działania
Celem działania jest wsparcie rozwoju istniejących na obszarach wiejskich mikroprzedsiębiorstw oraz stymulowanie powstawania nowych podmiotów, których działalność przyczyni się do wykorzystania lokalnych zasobów oraz wzmocni gospodarczo obszary wiejskie. Bezpośrednim efektem działania jest powstawanie nowych miejsc pracy i tym samym wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.
Wsparcie może być udzielane z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub rozwijaniem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
• usług dla ludności;
• sprzedaży hurtowej i detalicznej;
• rzemiosła lub rękodzielnictwa;
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
• usług transportowych;
• usług komunalnych;
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
• magazynowania lub przechowywania towarów;
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwaliﬁkowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy ﬁnansowej może wynosić 50% kosztów kwaliﬁkowalnych. Pomoc przyznaje się
i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneﬁcjenta, z tym, że:
• 100 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje utworzenie co najmniej jednego
i mniej niż dwóch miejsc pracy,
• 200 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej dwóch i mniej niż
trzech miejsc pracy,
• 300 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej trzech miejsc pracy.
Do 31 grudnia 2010 r., udzielono wsparcia 988 beneﬁcjentom. Wśród operacji zatwierdzonych do realizacji 33,1% dotyczyło usług dla ludności, 21,3% – robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, 8,9%
– sprzedaży detalicznej 8,5% – usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Ponad 80% podpisanych umów dotyczy udzielenia pomocy dla już istniejących mikroprzedsiębiorstw.
Pozostała część podpisanych umów dotyczy mikroprzedsiębiorstw nowo utworzonych.
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Rozwój ﬁrmy introligatorskiej

Zakres projektu

Opis projektu

Zakup maszyn do druku cyfrowego.

Dzięki wsparciu ﬁnansowemu beneﬁcjent kupił
maszynę do druku cyfrowego. Urządzenie to umoż-

Beneﬁcjent

liwia drukowanie wielostronicowych materiałów,

Beneﬁcjent prowadzi działalność gospodarczą,

takich jak broszury, książki i katalogi. Maszyna cha-

w ramach której oferuje usługi introligatorskie

rakteryzuje się bardzo dużą precyzją wykonywanych

i informatyczne. Zajmuje się m.in. produkcją kalen-

druków cyfrowych oraz wysoką wydajnością, wyno-

darzy, ulotek, naklejek i komputerowym składem tek-

szącą 171 stron na minutę. Ponadto zużywa 30%

stu. Zakład obsługuje ﬁrmy z branży poligraﬁcznej

mniej energii niż inne urządzenia o podobnych pa-

i wydawniczej, a także klientów indywidualnych.

rametrach technicznych.
Wcześniej zakład zajmował się głównie introligator-

WOJEWÓDZTWO:

POMORSKIE

stwem, a wszystkie prace związane z drukowaniem

STAROGARD GDAŃSKI

zlecane były na zewnątrz. Obecnie ﬁrma samodziel-

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

490 440,00 PLN

dobnych parametrach dysponuje zaledwie kilkana-

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

200 000,00 PLN

ście ﬁrm w Polsce.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

150 000,00 PLN

W związku z realizacją projektu zatrudniono sześciu

GMINA:

nie świadczy usługi drukarskie. Urządzeniem o po-

nowych pracowników. Nową maszynę obsługuje
pięciu z nich, natomiast jeden odpowiedzialny jest
za pozyskanie klientów.
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Rozwój ﬁrmy produkującej blachę
trapezową

Zakres projektu

Opis projektu

Zakup linii do produkcji blachy trapezowej.

Dzięki wsparciu ﬁnansowemu w zakładzie uruchomiono 2 linie do produkcji blachy trapezowej T-35

Beneﬁcjent

oraz T-18. Firma jest jednym z nielicznych w kraju

Beneﬁcjentem jest ﬁrma specjalizująca się w produk-

producentów blachy trapezowej T-18 z podwójnym

cji blachodachówki i blachy trapezowej oraz sprze-

przetłoczeniem.To nowatorskie rozwiązanie zwięk-

daży pokryć dachowych, okien dachowych i wełny

sza sztywność arkusza blachy i poprawia jego es-

mineralnej. Działa na rynku od 2000 roku. Wytwa-

tetykę. Zakupione linie do produkcji blachy są w peł-

rzane produkty wykorzystywane są do budowy po-

ni zautomatyzowane, ich obsługą zajmuje się 1 pra-

szycia dachów budynków użytkowych.

cownik. Odznaczają się również wysoką wydajnością wynoszącą 30 mb/min.
Realizacja inwestycji wzbogaciła asortyment ﬁrmy
o nowe rodzaje blachy trapezowej. Pomogła zwiększyć skalę produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ceny wyrobów o 15% – 20%. Zastosowanie nowoczesnej technologii sprawiło, że jakość produktów porównywalna jest z ofertą międzynarodowych wytwórców. Powstało też 5 nowych miejsc pracy, z czego 4 osoby zostały zatrudnione przy linii produkcyjnej, natomiast jedna odpowiedzialna jest za
marketing i promocję nowych wyrobów.

WOJEWÓDZTWO:

KUJAWSKO-POMORSKIE

GMINA:

38

GOLUB-DOBRZYŃ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

707 600,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

290 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

217 500,00 PLN
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Rozwój ﬁrmy sportowo-rekreacyjnej

Zakres projektu

Opis projektu

Zakup luksusowego jachtu.

W ramach projektu beneﬁcjent kupił luksusowy jacht
o zabudowie charakterystycznej dla jachtów mor-

Beneﬁcjent

skich, z którego może korzystać do dziesięciu

Beneﬁcjent od listopada 2005 r., prowadzi działalność

osób. Długość żaglówki wynosi 8,7 m. Posiada 3 od-

sportowo-rekreacyjną. Zajmuje się organizowaniem

dzielne kabiny sypialne, WC, lodówkę, instalację wo-

rejsów, obozów żeglarskich, wynajmowaniem jach-

dy pitnej i zaburtowej oraz instalację elektryczną.

tów żaglowych oraz usługami szkutniczymi.
Jachty tego rodzaju są na mazurskich jeziorach rzadkością. Dzięki takim udogodnieniom jak zamykane kabiny i ogrzewanie, można z nich korzystać także poza sezonem, łącznie do około 210 dni w roku.
Zakup jachtu przyczynił się do rozwoju działalności
ﬁrmy poprzez zdobycie nowej grupy klientów, zorientowanej na usługę o wyższym standardzie.
W związku z rozszerzeniem oferty ﬁrmy beneﬁcjent
zatrudnił nowego pracownika.

WOJEWÓDZTWO:

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

GMINA:
WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

STAWIGUDA
219 600,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

90 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

67 500,00 PLN
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Otwarcie lokalu gastronomicznego

Zakres projektu

Opis projektu

Zakup wyposażenia lokalu gastronomicznego.

Dzięki wsparciu ﬁnansowemu beneﬁcjent wyposażył
kuchnię w zamrażarkę, chłodziarkę, piec i kuchen-

Beneﬁcjent

ki, a część restauracyjną pizzerii w stoły i fotele, za-

W ramach projektu beneﬁcjent otworzył pizzerię.

budował także bar. Ponadto kupił samochód z izo-

Znajduje się ona w okolicy często odwiedzanej przez

termą. Prowadzony przez beneﬁcjenta lokal, jako je-

turystów, bardzo blisko morza. Lokal, poza pizzą,

den z nielicznych w najbliższej okolicy, otwarty jest

serwuje także pasty, dania rybne, dania mięsne

przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim. Oferuje

i przystawki.

także możliwość zamawiania pizzy przez telefon.
Usługa dostępna jest na terenie całej gminy.

WOJEWÓDZTWO:

ZACHODNIOPOMORSKIE

GMINA:
WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

REWAL
230 878,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

94 622,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

70 854,00 PLN

40

Realizacja projektu umożliwiła powstanie nowych
miejsc pracy. W pizzerii zatrudniono jednego pracownika na stałe, natomiast dodatkowe osoby zatrudniane są w sezonie letnim.
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Rozwój ﬁrmy wynajmującej sprzęt
do produkcji ﬁlmowej i reklamowej

Zakres projektu

Opis projektu

Zakup wyposażenia technicznego do produkcji ﬁl-

W ramach projektu kupiono profesjonalny sprzęt ﬁl-

mowej i reklamowej.

mowy i telewizyjny, m.in. 2 kamery cyfrowe, kamerę HD, 2 mikrofony stereo, mikrofon dynamiczny,

Beneﬁcjent

system stabilizacji ruchów kamery, 4 monitory

Beneﬁcjent prowadzi działalność gospodarczą po-

„24”, dekoder, 2 monitory odsłuchowe i 2 kompu-

legającą na świadczeniu usług w zakresie wynajmu

tery z odpowiednim oprogramowaniem. Właściciel

sprzętu do produkcji ﬁlmowej i reklamowej.

ﬁrmy kupił również samochód ciężarowy.
Realizacja inwestycji pozwoliła uruchomić działal-

WOJEWÓDZTWO:

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

GMINA:
WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

STAWIGUDA

ność usługową. Nowoczesny sprzęt, jakim dysponuje wypożyczalnia, ma wysokie parametry techniczne, dzięki temu oferta ﬁrmy jest konkurencyjna. Sa-

221 371,00 PLN

mochód ciężarowy umożliwia dostarczanie sprzę-

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

87 149,00 PLN

tu bezpośrednio do klienta. Dzięki przedsięwzięciu

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

65 361,75 PLN

cownika, który zajmuje się pozyskiwaniem i obsłu-

stworzono nowe miejsce pracy. Firma zatrudniła pragą klientów.

41
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Otwarcie salonu urody

Zakres projektu

Opis projektu

Zakup wyposażenia do studia urody.

W ramach projektu beneﬁcjent wyposażył salon w myjnię z masażem do włosów, przybory fryzjerskie, ma-

Beneﬁcjent

szynki do strzyżenia, fotele fryzjerskie, kask fryzjerski,

Beneﬁcjentem jest osoba ﬁzyczna rozpoczynająca

nawilżacz parowy do regeneracji włosów oraz łóżko

działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjer-

solaryjne. Beneﬁcjent świadczy profesjonalne usłu-

sko-kosmetycznych. Uzyskanie wsparcia ﬁnanso-

gi pielęgnacji i stylizacji włosów: mycie, strzyżenie, mo-

wego pozwoliło na zakup wyposażenia do studia

delowanie, farbowanie oraz regeneracja. Ponadto

urody.

w salonie istnieje możliwość skorzystania z solarium,
a także wykonania makijażu na różne okazje.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia utworzono jedno nowe miejsce pracy.

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:

42

POMORSKIE
BOBOWO

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

96 835,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

39 686,50 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

29 764,87 PLN
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Rozszerzenie bazy produkcyjnej ﬁrmy
wytwarzającej uchwyty i trzonki
do narzędzi ogrodniczych

Zakres projektu

Beneﬁcjent wytwarza produkty według określone-

Zakup maszyn do cięcia i obróbki drewna.

go szablonu. Przy użyciu pilarki, z desek o odpowiednich wymiarach, wycinane są powtarzalne

Beneﬁcjent

elementy o wygiętym kształcie. Następnie suszone

Beneﬁcjent jest właścicielem rodzinnego przedsię-

są w suszarni kontenerowej według odpowiednie-

biorstwa zajmującego się produkcją drewnianych

go programu. Produkt końcowy powstaje w wyni-

trzonków i uchwytów do narzędzi ogrodniczych.

ku jednocześnie przeprowadzonego procesu toczenia i szlifowania za pomocą tokarko-kopiarki.

Opis projektu
W ramach inwestycji beneﬁcjent kupił pilarkę taśmo-

Realizacja projektu umożliwiła rozszerzenie oferty

wo-kopiującą oraz automatyczną tokarko-kopiarkę.

zakładu, który wcześniej wytwarzał jedynie trzonki

Dzięki nowym maszynom zakład rozpoczął wytwa-

proste. W wyniku zastosowania nowoczesnych

rzanie trzonków o proﬁlowanym kształcie. Na ryn-

urządzeń wzrosła moc produkcyjna zakładu. Ponad-

ku lokalnym produkcja tego typu ma charakter in-

to cykl produkcyjny uległ skróceniu. Właściciel za-

nowacyjny. Ponadto zapotrzebowanie na trzonki pro-

kładu stał się producentem wysokiej jakości precy-

ﬁlowane jest znacznie większe niż na trzonki

zyjnie wykonanych produktów, które spełniają nor-

o prostym kształcie.

my pod względem wymiaru, kształtu, odpowiedniej
wilgotności i jakości powierzchni. Dzięki inwestycji
utworzono 3 nowe miejsca pracy.

WOJEWÓDZTWO:

KUJAWSKO-POMORSKIE

GMINA:

CEKCYN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

314 069,58 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

128 717,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

96 537,75 PLN
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej
Charakterystyka działania
Celem działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa oraz usprawnienie wprowadzania produktów rolnych do obrotu. Zrealizowane w przedsiębiorstwach inwestycje powinny przyczyniać się do poprawy jakości produkcji przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów.
Pomoc udzielana jest na realizację projektów związanych z modernizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi. Wsparcie dotyczy inwestycji, których celem jest poprawa ogólnych wyników przedsiębiorstw, warunków ochrony środowiska,
a w przypadku mikroprzedsiębiorstw, dostosowanie do nowo wprowadzonych norm wspólnotowych.
Beneﬁcjentem działania może być osoba ﬁzyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
• posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów
rolnych;
• działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót w złotówkach nie przekracza równowartości 200 mln euro.
Maksymalny poziom pomocy udzielanej w ramach tego działania wynosi od 25 do 50% kosztów inwestycji kwaliﬁkującej się do wsparcia w zależności od spełnienia przez beneﬁcjenta określonych dodatkowych warunków. Maksymalna wielkość pomocy, przyznana w okresie realizacji PROW jednemu beneﬁcjentowi wynosi 20 000 000 zł. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być
niższa niż 100 000 zł.
W pierwszym okresie wdrażania Programu ogranicza się możliwość korzystania z pomocy beneﬁcjentom
działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”.
Do 31 grudnia 2010 r., podpisano 923 umowy przyznania pomocy, z tego 594 dotyczyło przetwórstwa
artykułów spożywczych, 137 – sprzedaży hurtowej, a 61 przetwórstwa artykułów niespożywczych. Ze wsparcia na podstawie podpisanych umów będą przede wszystkim korzystały małe i średnie przedsiębiorstwa.
Do 31 grudnia 2010 r., wypłacono środki ﬁnansowe 385 przedsiębiorstwom, które realizowały 422 operacje. 255 spośrod nich zostało zakończonych. Wiele zrealizowanych operacji związanych było z wprowadzeniem nowych produktów, procesów i technologii produkcji.

44

Katalog dobrych praktyk po kor:Layout 1

9/12/11

12:21 PM

Page 45

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej
Modernizacja przetwórni owoców
i warzyw

Zakres projektu

Opis projektu

Budowa budynku chłodni i zakup linii technologicz-

Inwestycja obejmowała budowę chłodni, która

nej do przetwórstwa oraz mrożenia owoców i wa-

składa się z hali produkcyjno-magazynowej oraz za-

rzyw.

plecza socjalnego. W ramach projektu wykonano
również instalację elektryczną i chłodniczą.

Beneﬁcjent
Firma prowadzi działalność z zakresu przetwórstwa

Nowy budynek wyposażony został w sprzęt wyko-

i hurtowej sprzedaży świeżych oraz mrożonych owo-

rzystywany w procesie przygotowania owoców i wa-

ców i warzyw. Posiada kilkanaście punktów skupu

rzyw do mrożenia. Zakupiono urządzenia do mycia

surowców. Przedsiębiorstwo dokonuje zakupu su-

oraz płukania surowców, urządzenie do nasycania

rowców bezpośrednio od producentów rolnych, co

pieczarek, maszyny osuszające, drylownice do wi-

pozwala na uzyskanie konkurencyjnych cen. Odbior-

śni, krajalnicę, tunel zamrażalniczy, zaklejarkę do kar-

cami towarów są polskie i zagraniczne ﬁrmy współ-

tonów oraz maszynę sortującą surowiec według

pracujące z beneﬁcjentem od wielu lat.

wielkości.

45
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej
Wybudowanie chłodni umożliwiło rozszerzenie
działalności o produkcję mrożonek. Wcześniej
czynność ta zlecana była odpłatnie innym przetwórniom, a beneﬁcjent zajmował się sprzedażą gotowych mrożonek. Poprzez stworzenie warunków do
szybkiego mrożenia owoców i warzyw w zmodernizowanym zakładzie ograniczone zostały straty
związane z psuciem się surowca.
W trakcie procesu przygotowania do mrożenia ﬁrma uzyskuje sok z wiśni, który sprzedawany jest wytwórcom koncentratów. Z kolei pozostałe w wyniku
drylowania pestki z wiśni sprzedawane są ﬁrmom
produkującym poduszki i materace dla szpitali.
Budowa nowoczesnego zakładu przetwórstwa
i mrożenia oraz zakup specjalistycznego wyposażenia zapewniły wysoką jakość produktów.

46

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:

MAZOWIECKIE
WARSZAWA-OCHOTA

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

490 440,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

200 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

150 000,00 PLN
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej
Uruchomienie nowoczesnego zakładu
przerobu nasion rzepaku

Zakres projektu

Opis projektu

Wybudowanie hali tłoczni oleju, zakup linii techno-

Dzięki kolejnej dotacji powstał nowoczesny zakład

logicznej do tłoczenia oraz ciągnika siodłowego

wraz z linią do tłoczenia oleju o łącznej zdolności

z naczepą.

przerobowej 22 tys. ton rocznie. W wyniku przerobu nasion rzepaku uzyskuje się surowy olej rzepa-

Beneﬁcjent

kowy oraz ekstrudowany makuch rzepakowy będą-

Beneﬁcjentem jest spółka zajmująca się sprzedażą na-

cy produktem ubocznym procesu tłoczenia. Olej rze-

wozów sztucznych, środków ochrony roślin, pasz, ma-

pakowy jest sprzedawany do zakładów dalszego

teriału siewnego zbóż i rzepaku, maszyn rolniczych oraz

przerobu oleju na cele spożywcze i paszowe, jak

artykułów ogrodniczych. Prowadzi również skup pło-

również producentom biopaliw. Makuch ﬁrma

dów rolnych. Spółka dysponuje własnymi magazyna-

sprzedaje jako komponent pasz. Odbiorcami pro-

mi, placami składowymi i środkami transportu. Udzia-

duktów zakładu są duże gospodarstwa rolne oraz

łowcy ﬁrmy posiadają gospodarstwa rolne o łącznej po-

przedsiębiorstwa handlujące surowcami paszowy-

wierzchni 900 ha, które ukierunkowane są na produk-

mi. W ramach projektu beneﬁcjent kupił również cią-

cję nasion rzepaku. Beneﬁcjent jest członkiem Opol-

gnik siodłowy z naczepą, który wykorzystywany jest

skiej Grupy Producentów Rzepaku Sp. z o.o., która

do transportu surowca. Zrealizowana inwestycja

w ciągu roku wytwarza około 3,7 tys. ton nasion tej ro-

wzbogaciła ofertę handlową ﬁrmy o olej i pasze dla

śliny. Wcześniej beneﬁcjent korzystał z pomocy w po-

bydła. Ponadto utworzono 5 nowych miejsc pracy.

staci kredytów inwestycyjnych z dopłatami do odsetek bankowych oraz kredytów obrotowych na skup płodów rolnych. W ramach programu SAPARD zmodernizował wytwórnię pasz, a z funduszu dotacji inwestycyjnych PHARE 2001, zakupił linię ważąco-pakującą
do nawozów.
WOJEWÓDZTWO:
GMINA:

OPOLSKIE
UJAZD

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

4 598 705,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

2 084 867,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

1 563 650,25 PLN
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej
Modernizacja procesów technologicznych
w spółdzielni mleczarskiej

Zakres projektu

Opis projektu

Zakup systemu mikroﬁltracji, systemu chłodniczego

W celu zwiększenia potencjału zakładu oraz jego kon-

oraz automatycznego systemu pakowania i paletyzo-

kurencyjności zdecydowano się na kolejne przedsię-

wania produktów.

wzięcie związane z technologicznym usprawnieniem
procesów produkcji.

Beneﬁcjent
Beneﬁcjentem jest spółdzielnia mleczarska, która

W ramach inwestycji zakład wyposażony został

specjalizuje się w produkcji serka wiejskiego

w system służący do mikroﬁltracji mleka, który po-

i szerokiego asortymentu śmietan. Od 2000 roku

zwala na uzyskanie pożądanego składu chemicz-

spółdzielnia posiada uprawnienia eksportowe, ze-

nego mleka, niezależnie od zawartości białka w sku-

zwalające na sprzedaż towarów do krajów UE. Ca-

powanym surowcu.

ły proces przetwarzania mleka jest w pełni zautomatyzowany. Pozwala to na uzyskanie produktów

Najważniejszym elementem systemu są membrany,

najwyższej jakości i o wysokiej czystości mikrobio-

dzięki którym płyn rozdzielany jest na dwa strumie-

logicznej. W produkcji mleka stosowana jest meto-

nie. Różnica ciśnień zmusza składniki mniejsze niż

da pasteryzacji, która w przeciwieństwie do meto-

pory w membranie do przejścia przez nią. Pod wpły-

dy sterylizacji UHT, pozwala zachować jego natural-

wem ciśnienia z mleka wypompowywane są sole mi-

ny smak i większość wartości odżywczych.

neralne i woda. Dzięki systemowi mikroﬁltracji uzyskuje się stałą zawartość białka w mleku przezna-

Spół dziel nia ko rzy sta ła z po mo cy SA PARD,
a także z SPO „Restrukturyzacja …”. W ramach tych
programów kupiła środki transportu do przewozu
mleka oraz urządzenia do jego przetwórstwa.

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:
WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

PODLASKIE
PIĄTNICA
22 453 076,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

5 271 842,25 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

3 953 881,68 PLN

48

czonym do dalszych procesów technologicznych.

Katalog dobrych praktyk po kor:Layout 1

9/12/11

12:22 PM

Page 49

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej
h

Spółdzielnia kupiła również automatyczne urządze-

Płynniejsza produkcja skróciła przestoje związane

nia do pakowania i paletyzowania. Korzyścią z wpro-

z przestawianiem parametrów pakowaczki w zależ-

wadzenia systemu jest skrócenie procesu pakowa-

ności od rodzaju asortymentu. Zakład wzbogacił się

nia i paletyzowania, dotychczas realizowanego

także o tunelowy system chłodniczy, który umożli-

przez ręczną regulację parametrów maszyny. No-

wia dochładzanie produktów w systemie ciągłym

wo zakupione tackarki same wytwarzają tacki do pa-

w czasie produkcji, czyli schładzanie produktów

kowania. Automat pakowaczek pakuje w nie pro-

z temperatury wejściowej 20 – 300°C do tempera-

dukt, a następnie robot układa zesztaplowane tac-

tury wyjściowej 60°C. Zrealizowane przedsięwzię-

ki, czyli ułożone jedna na drugiej, na paletach. Pa-

cie wpłynęło na poprawę jakości wytwarzanych wy-

kowaczka dezynfekuje opakowania i zapewnia ste-

robów, a proces produkcyjny stał się mniej uciąż-

rylizację strefy pakowania.

liwy dla środowiska.
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej
Zakup linii produkcyjnej do produkcji
paszy

Zakres projektu
Zakup i montaż maszyn i urządzeń do produkcji paszy oraz środków transportu.

Beneﬁcjent
Beneﬁcjentem jest spółka będąca ważnym w skali kraju producentem mięsa i przetworów drobiowych. W strukturze ﬁrmy funkcjonują: zakłady drobiarskie, wylęgarnie, sklepy ﬁrmowe oraz wytwórnia pasz. Taka organizacja pozwala ﬁrmie na pełną
kontrolę produkcji na wszystkich jej etapach. Zakłady wchodzące w skład spółki działają zgodnie z wy-

Opis projektu

mogami higieniczno-sanitarnymi obowiązującymi na

W ramach projektu beneﬁcjent uruchomił drugą linię

terenie Unii Europejskiej. Beneﬁcjent korzystał już

do produkcji paszy dla drobiu. Po analizie laborato-

wcześniej z dotacji w ramach SPO „Restrukturyza-

ryjnej surowiec jest osuszany i przechowywany w od-

cja …”, dzięki czemu zakupił aparaty lęgowe, ma-

powiednich zbiornikach. Następnie surowiec trans-

szyny oraz urządzenia do przetwórstwa drobiu, zmo-

portowany jest do specjalnych zbiorników dozujących,

dernizował zakład produkcyjny, rozbudował insta-

gdzie zgodnie z przyjętą recepturą poszczególne

lację chłodniczą i wentylacyjną. Dotacje zrealizowa-

składniki dozowane są na wagi produkcyjne. W przy-

ne w ramach PROW 2007–2013 są kontynuacją

padku surowca jakim są zboża, podlega on dodat-

działań związanych z rozbudową wytwórni pasz.

kowo procesowi mielenia w celu uzyskania jednorodnej struktury. Zmielony surowiec traﬁa do mieszarki
głównej, gdzie następuje dozowanie dodatków płynnych, takich jak aminokwasy i tłuszcze. Z mieszalni-

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:
WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

MAZOWIECKIE
CIECHANÓW
24 167 062,00 PLN

ka głównego surowiec traﬁa na linię granulacji, gdzie
jest formowany w granulat. Jednym z najważniejszych
etapów granulacji pasz jest proces higienizacji, po którym uzyskuje się produkt o bardzo wysokim stopniu

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

5 061 269,50 PLN

bezpieczeństwa biologicznego. Po przejściu granu-

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

176 400,25 PLN

ekspedycji luzem lub przekazywana na linię worko-

50

lacji gotowa pasza magazynowana jest w komorach
wania, gdzie pakuje się ją w worki i magazynuje.
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej

W ramach projektu kupiono również wagę samochodową, 6 ciągników siodłowych, 5 samochodów do
transportu paszy i samochód do przewozu płynnych
produktów. Dzięki inwestycji zakład podwoił produkcję pasz, a tym samym przedsiębiorstwo uniezależniło się od zewnętrznych dostawców. W związku
z uruchomieniem linii produkcyjnej zatrudniono dwudziestu czterech nowych pracowników.
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej
Rozbudowa hali produkcyjnej
przetwórni owoców i warzyw

Zakres projektu

Opis projektu

Rozbudowa hali produkcyjnej oraz zakup maszyn

W ramach projektu beneﬁcjent rozbudował halę pro-

i urządzeń.

dukcyjną wyposażając ją w instalacje i komory
chłodnicze do składowania jabłek i pomidorów. Po-

Beneﬁcjent

nadto kupił linię produkcyjną do przetwarzania sa-

Beneﬁcjentem jest przedsiębiorstwo zajmujące się

łat o wydajności 1 500 kg na godzinę. Linia składa

przetwórstwem i sprzedażą hurtową warzyw i owo-

się z trzypoziomowego stołu z dwunastoma stano-

ców. Przetwarzane są gównie sałata lodowa, cebu-

wiskami roboczymi, gdzie górny przenośnik jest

la, marchew, pomidory, ogórki, szpinak, cykoria. Po-

przeznaczony do odbioru półproduktu, a środkowy

nadto przedsiębiorstwo jest dostawcą jabłek do sie-

do transportu surowca. Na tym poziomie zainstalo-

ci restauracji. Beneﬁcjent korzystał już wcześniej

wane są blaty robocze do wykrawania odpadów

z dotacji programu SAPARD, w ramach którego prze-

z warzyw oraz leje zsypowe na odpady produkcyj-

budował pomieszczenia produkcyjne, zainstalował

ne, które przenoszone są na dolny poziom, a następ-

system uzdatniania wody, wykonał kanalizację, in-

nie transportowane do wyodrębnionego miejsca ich

stalację eletryczną, a także wybudował pomieszcze-

składowania.

nie sanitarne.
W skład linii wchodzą również instalacje do mycia
WOJEWÓDZTWO:
GMINA:

MAZOWIECKIE
ZAKROCZYM

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

3 354 381,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

1 167 448,80 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

875 586,60 PLN
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i suszenia sałaty. Myjki, zaprojektowane specjalnie
do czyszczenia warzyw liściastych, zapewniają
doskonały efekt mycia.
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej
Dzięki doﬁnansowaniu beneﬁcjent kupił również li-

Zrealizowana inwestycja usprawniła proces produk-

nię ważącą i pakującą dla różnych typów ciętych wa-

cji przetwórni, zwiększyła jej zdolność produkcyjną

rzyw liściastych. Wielogłowicowa kombinacyjna

oraz wpłynęła na wzrost jakości przetwarzanych pro-

waga odważa warzywa z dużą dokładnością, co zni-

duktów.

welowało wcześniejsze straty z powodu przeważania produktów. Zastosowanie systemu automatycznego pakowania dodatkowo poprawia wygląd
i zapewnia większą trwałość produktu, uzyskaną
przez utrzymanie odpowiedniego poziomu gazów
ochronnych w każdym opakowaniu.
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej
Modernizacja zakładu specjalizującego
się w produkcji soków

Zakres projektu

Opis projektu

Zakup maszyn do ﬁltracji i analizy składu soków,

W ramach projektu beneﬁcjent kupił wywrotnicę sa-

urządzenia do rozładunku owoców oraz hydraulicz-

mochodową, czyli maszynę wykorzystywaną do roz-

nej prasy do wyciskania soku.

ładowywania owoców z samochodów. Urządzenie
dopasowane jest do różnych typów aut dostaw-

Beneﬁcjent

czych. Centralnym elementem jest platforma, na któ-

Beneﬁcjent jest wiodącym producentem zagęszczo-

rą wjeżdżają samochody. Samochód jest przechy-

nych soków owocowych, naturalnych aromatów su-

lany pod kątem, który umożliwia swobodne wysy-

szu owocowego. Sprzyjające warunki naturalne oraz

pywanie owoców.

położenie zakładów w czystych ekologicznie regionach pozwalają utrzymać wysoką jakość oferowa-

Beneﬁcjent zakupił również hydrauliczną prasę ko-

nych produktów.

szową, która służy do wyciskania soku z owoców.
Do cylindra wprowadza się miazgę owocową, z któ-

WOJEWÓDZTWO:
GMINA:

MAŁOPOLSKIE

rej następnie przy pomocy hydraulicznego tłoku wy-

ŻEGOCINA

ciskany jest sok. Urządzenie jest w pełni skomputeryzowane. Użytkownik ustawia odpowiedni dla

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
PROJEKTU:

5 077 219,00 PLN

każdego rodzaju owoców program zgniatania. Mo-

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

1 756 848,80 PLN

że regulować takie parametry, jak czas zgniatania

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW:

lub siła nacisku. Hydrauliczny układ tłoczenia jest
1 317 636,60 PLN

hermetyczny. Gwarantuje to czystość soku oraz minimalizuje jego utlenianie.
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej
W ramach inwestycji wyposażono zakład w ﬁltr próż-

Beneﬁcjent zakupił również chromatograf, czyli la-

niowy, który wykorzystywany jest do oczyszczania

boratoryjne urządzenie do analizy składu chemicz-

soków ze stałych części owoców. Składa się z bęb-

nego produkowanych soków. Dzięki temu urządze-

na pokrytego tkaniną ﬁltracyjną, wanny ﬁltracyjnej

niu beneﬁcjent może ocenić, czy jego produkty speł-

z osprzętem oraz pomp. Bęben pokryty warstwą ﬁl-

niają wszystkie stawiane przez kontrahentów wyma-

tracyjną obraca się w wannie wypełnionej sokiem.

gania dotyczące jakości.

Na skutek wytworzonej w środku bębna próżni sok
inﬁltruje do wnętrza, skąd kierowany jest do dalszej

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia

obróbki. Wszystkie części stałe owoców zatrzymu-

mocy przerobowych zakładu, przy jednoczesnym

ją się na warstwie ﬁltracyjnej nałożonej na ze-

zmniejszeniu kosztów produkcji. Wykorzystanie

wnętrznej stronie bębna. Instalacja nowego ﬁltra po-

takich urządzeń, jak chromatograf i ﬁltr płytowy, po-

prawiła wydajność całej linii produkcyjnej, ponieważ

mogło podnieść standardy w zakresie jakości pro-

odciąża pracę tzw. ﬁltra membranowego, czyli

duktów.

urządzenia do końcowej ﬁltracji soku. Wcześniej na
tym etapie oddzielane były części stałe owoców.
Zakupiony ﬁltr płytowy to z kolei urządzenie do tzw.
mikroﬁltracji, czyli oczyszczania soków z bakterii.
Składa się z korpusu ze stali nierdzewnej, płyt ﬁltracyjnych oraz pompy zasilającej. Płyty ﬁltracyjne
umieszcza się obok siebie w korpusie maszyny, po
czym przy pomocy pompy przepuszcza przez nie
sok. Zastosowanie tej metody ﬁltracji pozwala uzyskać soki o wysokiej czystości mikrobiologicznej.
Wcześniej beneﬁcjent mógł monitorować poziom
bakterii w sokach tylko wówczas, gdy zlecał zewnętrznym laboratoriom wykonanie analiz mikrobiologicznych.
Obecnie wszystkie soki produkowane przez zakład
są oczyszczane z bakterii w sposób automatyczny.
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Płatności rolnośrodowiskowe
Charakterystyka działania
Dopłaty w ramach płatności rolnośrodowiskowych mają zrekompensować rolnikom utratę dochodów, które osiągnęliby korzystając z metod rolniczych przyczyniających się do degradacji środowiska naturalnego. Chodzi między innymi o stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz meliorowanie okresowo podtapianych użytków rolnych. O dopłaty mogą starać się rolnicy użytkujący łąki i pastwiska w sposób ekstensywny oraz ci, którzy zdecydują się na prowadzenie gospodarstwa metodami ekologicznymi. Doﬁnansowanie otrzymują też rolnicy, którzy decydują się na chów tradycyjnych, rodzimych
ras zwierząt gospodarskich, takich jak koniki polskie, bydło rasy polskiej – czerwonej czy kury zielononóżki i świnie rasy złotnickiej lub puławskiej.
Pieniądze z PROW 2007–2013 wspomagają też utrzymanie upraw tradycyjnych polskich roślin, np. pszenicy płaskurki, prosa, tradycyjnych odmian jabłoni, takich jak: ananas bierżenicki, reneta karmelicka, jak
również grusz noszących nazwy: bera boska, paryżanka oraz śliw np. węgierki łowickiej.
Działanie obejmuje 9 pakietów rolnośrodowiskowych:
• Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone;
• Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne;
• Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone;
• Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami NATURA
2000;
• Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 2000;
• Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie;
• Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
• Pakiet 8. Ochrona gleb i wód;
• Pakiet 9. Strefy buforowe.
W ramach każdego pakietu znajdują się warianty rolnośrodowiskowe, które zawierają zestawy zadań wykraczających poza obowiązujące podstawowe wymagania, jakie muszą realizować beneﬁcjenci np. płatności bezpośrednich.
Jeżeli chodzi o wysokość pomocy, płatności rolnośrodowiskowe określa się w przeliczeniu na hektar powierzchni, sztukę zwierzęcia gospodarskiego lub metr bieżący strefy buforowej. Jest to płatność, która
wypłacana jest w formie zryczałtowanej i stanowi rekompensatę utraconego dochodu lub dodatkowych
poniesionych kosztów.
Według danych na 31 grudnia 2010 r., 31% beneﬁcjentów realizowało pakiet rolnictwo ekologiczne, 19,8%
– pakiet ekstensywne trwałe użytki zielone, 19,4% – pakiet rolnictwo zrównoważone, a 19% – pakiet ochrona gleb i wód.
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Płatności rolnośrodowiskowe
Program rolnośrodowiskowy
na obszarze torfowisk

Zakres projektu

Opis działań

Realizacja programu rolnośrodowiskowego na cen-

Celem programu rolnośrodowiskowego realizo-

nych siedliskach przyrodniczych w ramach pakie-

wanego na terenie gospodarstwa jest ochrona lę-

tów dotyczących ekstensywnej gospodarki na łą-

gowisk ptaków, m.in. czajki, błotniaka łąkowego

kach i pastwiskach oraz ochrony zagrożonych ga-

i derkacza oraz stanowisk przyrodniczych mchów tor-

tunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza ob-

fowców, borówki bagiennej i wrzosu zwyczajnego.

szarem NATURA 2000 na torfowiskach przejściowych.

Gospodarstwo otrzymuje doﬁnansowanie w ramach dwóch pakietów:

Beneﬁcjent

• Pakiet 3 – Ekstensywne trwałe użytki zielone – re-

Rolnik prowadzi gospodarstwo o powierzchni blisko

alizowany jest na łąkach i pastwiskach zajmują-

30 ha, które położone jest na obszarach o nieko-

cych powierzchnię blisko 3 ha. Na tym obszarze

rzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

zrezygnowano ze sztucznego nawożenia i che-

Specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej. Posia-

micznej ochrony roślin. W ciągu roku beneﬁcjent

da stado około 90 świń. Żywiec sprzedawany jest

może przeprowadzić nie więcej niż dwa pokosy.

indywidualnym odbiorcom oraz współpracującym

Stwarza to korzystne warunki dla życia wielu ro-

z ubojniami pośrednikom. Rolnik uprawia pszenicę,

ślin pastwiskowych, bezkręgowców i ptaków

żyto i ziemniaki, które wykorzystywane są jako pa-

gniazdujących. Około 5 –15% działki pozostaje nie-

sza dla hodowanych zwierząt.

skoszonej, co umożliwia roślinom naturalną regenerację.

WOJEWÓDZTWO:

POMORSKIE

GMINA:
WARTOŚĆ DOTYCHCZAS
ZREALIZOWANYCH PŁATNOŚCI:

LINIEWO
7 605,00 PLN

PROGRAM REALIZOWANY OD 2008 ROKU
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Płatności rolnośrodowiskowe
• Pakiet 4 – Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami
NATURA 2000 – realizowany jest na terenach nie
nadających się do zagospodarowania, koszenia
oraz wypasu. Są to głównie torfowiska i obszary
podmokłe, które zajmują blisko 3 ha. Na tym obszarze obowiązuje całkowity zakaz przeorywania,
stosowania pestycydów oraz budowania nowych
systemów melioracyjnych. Beneﬁcjent zobowiązany jest do zachowania ich naturalnego charakteru w celu zapewnienia występującym na tych terenach ptakom odpowiednich warunków.
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Płatności rolnośrodowiskowe
Program rolnośrodowiskowy w zakładzie
doświadczalnym instytutu zootechniki

Zakres projektu

Zakład zajmuje się także hodowlą bydła, koni i kóz.

Realizacja programu rolnośrodowiskowego w ra-

Posiada blisko 1000 sztuk bydła rasy Simental i 100

mach pakietów dotyczących ekstensywnej gospo-

sztuk rasy Hereford. Prowadzi również działalność

darki na łąkach i pastwiskach, ochrony zagrożonych

związaną z zachowaniem tradycyjnych ras zwierząt,

gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych oraz za-

która objęta jest programem rolnośrodowiskowym.

chowania zagrożonych zasobów genetycznych

Od 1987 r. beneﬁcjent hoduje konie huculskie, któ-

zwierząt.

re wykorzystywane są w celach rekreacyjnych, szkoleniowych i terapeutycznych. Gospodarstwo posia-

Beneﬁcjent

da stado liczące blisko 110 sztuk i oferuje naukę jaz-

Beneﬁcjentem realizuje działalność rolniczą oraz

dy, rajdy konne i kuligi. Dwa razy w roku zaintere-

agroturystyczną na terenie 1,5 tys. ha, z czego

sowani mogą wziąć udział w kilkudniowym przepę-

około 770 ha, to trwałe użytki zielone, w tym oko-

dzie bydła i koni na górskie pastwiska. Zakład pro-

ło 400 ha, objętych jest programem rolnośrodowi-

wadzi również starania mające na celu odtworzenie

skowym. Na 420 ha gruntów ornych uprawiane są

starej polskiej rasy kozy karpackiej. Obecnie ma ich

kukurydza, zboża i rzepak.

około 40 sztuk.
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Płatności rolnośrodowiskowe
Opis działań

Gospodarstwo korzysta z dotacji w ramach nastę-

Realizując program rolnośrodowiskowy beneﬁcjent

pujących pakietów:

prowadzi hodowlę ginącej rasy koni huculskich, wykorzystując paszę z naturalnych trwałych użytków

• Pakiet 3 – Ekstensywne trwałe użytki zielone

zielonych bez zbytniego ingerowania w naturalne

– realizowany na obszarze blisko 270 ha. Są to

środowisko. Hodowla w niczym nie przeszkadza,

głównie łąki i pastwiska, na których prowadzony

a wręcz pomaga w ochronie derkacza na po-

jest wypas zwierząt. Na tym obszarze zrezygno-

wierzchni prawie 200 ha.

wano ze sztucznego nawożenia i chemicznej
ochrony roślin. Beneﬁcjent stosuje też tzw. opóźnione koszenie, które umożliwia roślinom naturalną regenerację. Od 5 do10% traw pozostawia się
nieskoszonych do bardzo późnej jesieni, a nawet
wczesnej wiosny roku następnego.
• Pakiet 4 – Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami NATURA 2000 – realizowany na obszarze około 150
ha. Na tych terenach beneﬁcjent utrzymuje krajobraz łąkowy, który sprzyja ochronie występujących tam ptaków.
• Pakiet 7 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. W ramach tego
programu beneﬁcjent prowadzi hodowlę koni
huculskich. Rasa ta wywodzi się ze wschodnich
Karpat i jest jedną z najstarszych ras znanych
w Polsce.

WOJEWÓDZTWO:

PODKARPACKIE

GMINA:
WARTOŚĆ DOTYCHCZAS
ZREALIZOWANYCH PŁATNOŚCI:

ZARSZYN
1 611 178,40 PLN

PROGRAM REALIZOWANY OD 2005 ROKU
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Płatności rolnośrodowiskowe
Program rolnośrodowiskowy
w gospodarstwie agroturystycznym

Zakres projektu

Opis działań

Realizacja programu rolnośrodowiskowego w ra-

Realizacja programu rolnośrodowiskowego pozwa-

mach pakietów dotyczących rolnictwa ekologiczne-

la na zabezpieczenie gruntów przed erozją wodną.

go i utrzymania ekstensywnego pastwisk.
Powierzchnia gospodarstwa nie jest jednolita topo-

Beneﬁcjent

graﬁcznie – występują tam duże wzniesienia, jary,

Beneﬁcjent prowadzi stadninę koni i gospodarstwo

wąwozy, a także stawy i rozlewiska. Wcześniej, kie-

agroturystyczne. Blisko 18 ha jego powierzchni sta-

dy beneﬁcjent prowadził na tych terenach uprawy

nowią pastwiska. Pozostałe 23 ha zajmują lasy, roz-

zbóż, powstawały szkody ekologiczne. Spływająca

lewiska i nieużytki. Oferta gospodarstwa obejmuje

polami woda przyczyniała się do erozji gleby. Po

noclegi, wyżywienie oraz jazdę konną. Właściciel po-

zmianie przeznaczenia gospodarstwa na agrotury-

siada łącznie 26 sztuk koni, głównie rasy trakeńskiej.

styczne, na terenach zajmowanych dawniej przez

Prowadzi naukę jazdy, organizuje rekreacyjne wy-

uprawy posiane zostały trawa oraz rośliny motylko-

jazdy w teren, a także szkolenia na temat hodowli

wate, takie jak koniczyna i lucerna, które objęte są

oraz treningu koni.

doﬁnansowaniem z programu rolnośrodowiskowego. Wybór takiej roślinności wyeliminował problem wypłukiwania gleby.
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Płatności rolnośrodowiskowe
Gospodarstwo korzysta z dotacji w ramach nastę-

Bogactwo fauny i ﬂory, jeziora, lasy oraz sąsiedztwo

pujących pakietów:

Drawieńskiego Parku Narodowego podnosi atrakcyjność prowadzonej przez beneﬁcjenta działalno-

• Pakiet 3 – Ekstensywne trwałe użytki zielone

ści agroturystycznej. W 2009 roku gospodarstwo za-

– realizowany jest na blisko18 ha. Na terenach ob-

jęło trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie

jętych pakietem beneﬁcjent jest zobligowany zre-

Agro-Eko Turystycznym „Zielone Lato”.

zygnować z aktywnych upraw gleby. Dlatego też
obszar ten pokrywa darń trawiasto-motylkowata.
Zrezygnowano na nim ze sztucznego nawożenia
i chemicznej ochrony roślin. W ciągu roku beneﬁcjent może przeprowadzić nie więcej niż dwa pokosy. Pozostawia też 5 –15% działki nieskoszonej,
co umożliwia roślinom naturalną regenerację.
• Pakiet 2 – Rolnictwo ekologiczne – realizowany jest
na łąkach i pastwiskach zajmujących obszar około 18 ha. Tereny objęte tym pakietem pokrywają się
z obszarem, na którym realizowany jest pakiet 3.
Beneﬁcjent posiada certyﬁkat zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego. Tereny objęte pakietem zajmują łąki. Skoszone trawy wykorzystywane są jako pasza dla zwierząt. Nawożone są tylko
przy użyciu nawozów organicznych. Pozwala to zachować czystość gleby i wód gruntowych oraz
sprzyja różnorodności biologicznej terenów gospodarstwa. Na beneﬁcjencie ciąży obowiązek usuwania lub składania w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie.
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ZREALIZOWANYCH PŁATNOŚCI:
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83 378,70 PLN
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Płatności rolnośrodowiskowe
Program rolnośrodowiskowy
w gospodarstwie z hodowlą krów
rasy Jersey

Zakres projektu

Opis działań

Realizacja programu rolnośrodowiskowego w ra-

Realizowany przez beneﬁcjenta program rolno-

mach pakietów dotyczących rolnictwa ekologiczne-

środowiskowy pozwala chronić występujące na pod-

go i ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk.

mokłych łąkach stanowiska dzikiej orchidei oraz lęgowiska ptaków, takich jak kszyk i derkacz.

Beneﬁcjent
Beneﬁcjent jest emerytem prowadzącym gospodar-

Gospodarstwo korzysta z dotacji w ramach nastę-

stwo rolne o powierzchni blisko 15 ha. Posiada czte-

pujących pakietów:

ry sztuki bydła rasy Jersey, które wykorzystywane
są do produkcji mleka oraz w celach reprodukcyj-

• Pakiet 2 – Rolnictwo ekologiczne – realizowany jest

nych. Mleko oraz urodzone w gospodarstwie cielę-

na łąkach i pastwiskach zajmujących około 10,2 ha.

ta sprzedawane są okolicznym mieszkańcom. Be-

Beneﬁcjent posiada certyﬁkat zgodności w zakre-

neﬁcjent posiada też dwa koniki polskie, które wy-

sie rolnictwa ekologicznego. Tereny te nawożone

korzystuje w celach rekreacyjnych. Wypożycza je

są tylko przy użyciu nawozów organicznych. Pozwa-

grupom realizującym inscenizacje bitew oraz na po-

la to zachować czystość gleby i wód gruntowych

trzeby organizowanych na terenie gminy kuligów.

oraz sprzyja różnorodności biologicznej terenów gospodarstwa. Na benﬁcjencie ciąży obowiązek usuwania lub składania w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie.
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Płatności rolnośrodowiskowe
• Pakiet 3 – Ekstensywne trwałe użytki zielone – re-

Hodowane w gospodarstwie zwierzęta stwarzają

alizowany jest na obszarze 0,5 ha. Teren ten prze-

bardzo małe zagrożenie dla zachowania naturalne-

znaczono do wypasu zwierząt oraz do koszenia. Nie

go środowiska. Krowy rasy Jersey i koniki polskie

jest sztucznie nawożony, nie stosuje się na nim środ-

są w porównaniu z innymi rasami bardzo lekkie. Pod-

ków chemicznej ochrony roślin. W ciągu roku be-

czas wypasu w mniejszym stopniu zadeptują roślin-

neﬁcjent może przeprowadzić nie więcej niż dwa po-

ność porastającą pastwiska. Podczas koszenia,

kosy. Pozostawia też od 5 do 15% działki nieskoszo-

w celu ochrony różnych gatunków zwierząt, bene-

nej, co umożliwia roślinom naturalną regenerację.

ﬁcjent używa kosiarki z krótkim ramieniem koszącym. Dzięki temu zwierzęta mają większe szanse na

• Pakiet 5 – Ochrona zagrożonych gatunków ptaków

ucieczkę i nie są zabijane podczas koszenia.

i siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA
2000 – realizowany jest na terenie blisko 11 ha i czę-

Na terenach gospodarstwa występuje bogactwo

ściowo pokrywa się z obszarem objętym pakieta-

naturalnych ziół i innych roślin, takich jak dziurawiec,

mi 2 i 3. Są to głównie podmokłe łąki, na których

boberek trójlistkowy, kukułka szerokolistna, kukułka

występują cenne stanowiska przyrodnicze dzikiej

krwista, kukułka plamista, kruszczyk błotny, listeria ja-

orchidei oraz lęgowiska ptaków, takich jak kszyk

jowata i siedmiopalecznik. W wyniku ponadprzecięt-

i derkacz. Na tym obszarze obowiązuje całkowity

nej bioróżnorodności pastwisk, posiadane przez

zakaz przeorywania, stosowania pestycydów oraz

beneﬁcjenta krowy są w stanie produkować mleko

budowania nowych systemów melioracyjnych.

o wysokim poziomie dienów kwasu linolowego, które mają właściwości antyrakowe. W 2009 roku gospo-

WOJEWÓDZTWO:

ZACHODNIOPOMORSKIE

GMINA:
WARTOŚĆ DOTYCHCZAS
ZREALIZOWANYCH PŁATNOŚCI:

WAŁCZ
77 138,46 PLN

PROGRAM REALIZOWANY OD 2004 ROKU
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darstwo zajęło II miejsce w wojewódzkim etapie ogólnokrajowego konkursu „Najlepsze gospodarstwo
ekologiczne” w kategorii ekologia – środowisko.
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Katalog dobrych praktyk beneicjentów PROW na lata 20072013 to zbiór cieka
wych i inspirujących projektów zrealizowanych w ramach unijnego Programu Roz
woju Obszarów Wiejskich. Informator zawiera opisy inwestycji, na które rolnicy
i przedsiębiorcy otrzymali doinansowanie i pokazuje, jakie efekty dla rozwoju go
spodarstwa czy irmy przyniosły te przedsięwzięcia.
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W publikacji tej znajdują się także informacje o tym, w jakim zakresie i na jakich
zasadach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela wsparcia inan
sowego w ramach PROW 20072013 oraz kto może je otrzymać.
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