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Sza now ni Pań stwo,

W Eu ro pie trwa de ba ta o przy szło ści unij nej po li ty ki
rol nej po ro ku 2013. Nie za leż nie od roz wią zań ja kie zo sta -
ną przy ję te, pol skie rol nic two po win no być przy go to wa ne
na zmia ny. Ozna cza to utrzy ma nie je go wy so kiej kon ku -
ren cyj no ści oraz sta bil nej dro gi roz wo ju. Wspar ciem dla
rol ni ków mu si być sku tecz na po li ty ka roz wo ju go spo dar -
cze go pol skiej wsi, sprzy ja ją ca zwięk sza niu za trud nie nia
na jej te re nach, a tak że re ali za cji dzia łań zmie rza ją cych do
po pra wy sta nu śro do wi ska na tu ral ne go i za cho wa nia tra -
dy cyj ne go wiej skie go kra jo bra zu. 

Pod sta wo wym in stru men tem po zwa la ją cym na re ali za cję po wyż szych ce lów jest Pro gram
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013, w ra mach któ re go Pol ska ma do roz dy spo no -
wa nia oko ło 70 mld zł. Pro gram ten stwa rza ogrom ną szan sę na po pra wę kon ku ren cyj no ści
go spo darstw rol nych, ich mo der ni za cję, roz wój po za rol ni czej przed się bior czo ści miesz kań ców
wsi, a tym sa mym na pod nie sie nie ich do cho dów i stan dar du ży cia. 

Jak z tej szan sy sko rzy stać? W tej pu bli ka cji prze sta wia my przy kła dy pro jek tów zre ali zo wa -
nych w ra mach PROW 2007–2013, któ re mo gą być dla Pań stwa wska zów ką, jak do brze
za pla no wać i sku tecz nie zre ali zo wać stra te gię roz wo ju go spo dar stwa lub przed się bior stwa, ja -
kie po my sły i ini cja ty wy zy sku ją wspar cie fi nan so we. 

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

Ob sza ry wiej skie sta no wią in te gral ną część struk tu ry geo gra ficz nej, eko no micz nej i spo łecz nej Unii Eu -
ro pej skiej. Zaj mu ją oko ło 90% jej te ry to rium i za miesz ka ne są przez po nad 56% unij nych oby wa te li.1

Dla te go też Wspól no ta pro wa dzi ak tyw ną po li ty kę zmie rza ją cą do roz wo ju eu ro pej skiej wsi. Stra te gia ta
kon cen tru je się nie tyl ko na wzro ście pro duk cji rol nej, ale tak że na pod nie sie niu atrak cyj no ści wsi ja ko
miej sca do za miesz ka nia i pra cy. Głów nym ce lem po li ty ki roz wo ju ob sza rów wiej skich UE jest spro sta -
nie wy zwa niom, ja kie sta ją przed miesz kań ca mi te re nów wiej skich oraz wy ko rzy sta nie ich po ten cja łu.

W la tach 2007–2013 unij na po li ty ka roz wo ju ob sza rów wiej skich sku pia się na trzech za gad nie niach (tzw.
osiach te ma tycz nych). Są to:
• po pra wa kon ku ren cyj no ści sek to ra rol ne go i le śne go;
• po pra wa sta nu śro do wi ska i te re nów wiej skich;
• po pra wa ja ko ści ży cia na ob sza rach wiej skich oraz wspie ra nie dy wer sy fi ka cji go spo dar ki wiej skiej. 

Wo kół po wyż szych osi te ma tycz nych zbu do wa no za ło że nia do Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich.
Pro gram ten zo stał stwo rzo ny do za rzą dza nia środ ka mi fi nan so wy mi prze zna czo ny mi na wspar cie roz -
wo ju te re nów wiej skich pod ką tem ta kich kie run ków prio ry te to wych, jak: po pra wa kon ku ren cyj no ści
sek to ra rol ne go i le śne go, po pra wa śro do wi ska na tu ral ne go na ob sza rach wiej skich, po pra wa ja ko ści
ży cia miesz kań ców wsi, róż ni co wa nie go spo dar ki wiej skiej, wdra ża nie stra te gii roz wo ju, współ pra cy i ak -
ty wi za cji spo łecz no ści lo kal nych.

Pol skie ob sza ry wiej skie zaj mu ją szcze gól ne miej sce na ma pie Unii Eu ro pej skiej – sta no wią po nad 93%
po wierzch ni na sze go kra ju i za miesz ka ne są przez 39% ogó łu lud no ści.2 Ab so lut na licz ba lud no ści wiej -
skiej w Pol sce jest zbli żo na do jej licz by we Fran cji, mniej sza niż w Niem czech (o pra wie 
6 mln) i Wło szech (o po nad 4 mln) oraz znacz nie wyż sza w po rów na niu z in ny mi kra ja mi Wspól no ty. Na
pol skiej wsi miesz ka oko ło 11% wszyst kich miesz kań ców wsi UE.

Rol nic two jest waż nym sek to rem pol skiej go spo dar ki, któ ry za trud nia 15% pra cu ją cych.3 Pol ska zaj mu -
je dru gie miej sce w UE (po Ru mu nii) pod wzglę dem licz by go spo darstw rol nych.

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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Mo der ni za cja i roz wój wsi oraz sek to ra rol no spo żyw cze go sta no wią je den z prio ry te tów wy ko rzy sta nia
środ ków unij nych w Pol sce. Dla te go też w pro wa dzo nej po li ty ce szcze gól ne zna cze nie ma ją in stru men -
ty wspar cia skie ro wa ne w róż nych for mach na ob sza ry wiej skie w ra mach Wspól nej Po li ty ki Rol nej. 

Pol ska jest jed nym z więk szych be ne fi cjen tów WPR. Na re ali za cję za dań PROW 2007–2013 otrzy ma ła
naj więk szą wśród unij nych kra jów pu lę środ ków (13,4 mld eu ro) z Eu ro pej skie go Fun du szu Rol ne go
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich. (Wy kres 1) Środ ki te uzu peł nio ne są o wkład bu dże tu kra jo we go, któ ry
wy no si 4 mld eu ro. W ra mach wy dat ków EFR ROW fi nan so wa ne są tak że zo bo wią za nia z lat 2004–2006
w wy so ko ści 3 mld eu ro, pod ję te w ra mach Pla nu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2004–2006. 

Wy kres 1. EFR ROW w po dzia le na po szcze gól ne pań stwa człon kow skie UE, w mln eu ro.

Źró dło: na pod sta wie Eu ro pe an Com mis sion, Di rec to ra te -Ge ne ral For Agri cul tu re And Ru ral De ve lop ment, Di rec to ra te G. Ho ri -
zon tal aspects of ru ral de ve lop ment, AGRI/2009/412921-EN, http://cir ca.eu ro pa.eu/ 

Polska
Niemcy
Włochy

Rumunia
Francja

Hiszpania
Wielka Brytania

Portugalia
Austria
Węgry
Grecja

Republika Czeska
Bułgaria
Irlandia

Finlandia
Słowacja

Szwecja
Litwa

Łotwa

Słowenia

Estonia
Holandia

Dania
Belgia

Cypr

Luksemburg
Malta

13 398,9
8 844,1

8 658,2
8 124,2

7 557,1
7 508,7

4 604,6
4 035,0
4 025,6

3 805,8
3 707,3

2 815,5

2 609,1
2 339,9

2 154,4

1 969,4

1 825,6
1 765,8

1 054,4
916,0

723,7

593,2

577,9
448,3

164,6
95,0
77,7
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Dzia ła nia PROW na la ta 2007–2013 re ali zo wa ne są w ra mach czte rech stra te gicz nych osi prio ry te to wych
(Ta be la 1).

Ta be la 1. Bu dżet PROW 2007–2013 w Pol sce, w po dzia le na osie (w mld eu ro).

Źró dło: De cy zja Ko mi sji Eu ro pej skiej z 18.01.2010 r., w spra wie za twier dze nia zmian do Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich dla Pol ski na la ta 2007–2013.

Finansowanie 
EFRROW z budżetu RAZEM %

państwa

Oś 1. Poprawa 
konkurencyjności 5,6 1,8 7,5 43,0

sektora rolnego i leśnego

Oś 2. Poprawa 
środowiska naturalnego 4,3 1,1 5,4 30,9

i obszarów wiejskich

Oś 3. Jakość życia 
na obszarach wiejskich 2,6 0,9 3,5 20,1

i różnicowanie gospodarki wiejskiej

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
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Od mo men tu ak ce sji Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, ARiMR od gry wa klu czo wą ro lę w pro ce sie wdra ża nia
pro gra mów współ fi nan so wa nych z bu dże tu wspól no to we go, któ re ad re so wa ne są do rol nic twa. 

W la tach 2007–2013 ARiMR peł ni funk cję agen cji płat ni czej dla więk szo ści in stru men tów Wspól nej Po li -
ty ki Rol nej (płat no ści bez po śred nie, PROW 2007–2013) oraz pod mio tu wdra ża ją ce go 14 z 22 dzia łań
PROW 2007–2013 i po mo cy tech nicz nej. 

Pro ces akre dy ta cji ARiMR ja ko agen cji płat ni czej PROW 2007–2013 za koń czo ny zo stał w 2009 r. Agen -
cja otrzy ma ła peł ne peł no moc nic twa do wy ko ny wa nia wszyst kich dzia łań po mo co wych oraz po mo cy
tech nicz nej. ARiMR speł ni ła tym sa mym unij ne stan dar dy i mo że w peł nym za kre sie ob słu gi wać dzia ła -
nia PROW 2007–2013. Agen cja re ali zu je rów nież płat no ści dla wszyst kich dzia łań PROW 2007–2013.

In sty tu cja Za rzą dza ją ca PROW (Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi) de le go wa ła część za dań do in -
nych pod mio tów, za cho wu jąc przy tym peł ną od po wie dzial ność za sku tecz ność i pra wi dło wość
za rzą dza nia oraz wy ko ny wa nia tych za dań. Za da nia In sty tu cji Za rzą dza ją cej w za kre sie wdra ża nia PROW
2007–2013 re ali zo wa ne są przez na stę pu ją ce pod mio ty:
• Agen cję Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa (ARiMR);

ARiMR jest pod mio tem wdra ża ją cym 14 (z 22) dzia łań. Funk cja ta obej mu je przede wszyst kim za da nia
zwią za ne z przy ję ciem i ob słu gą wnio sku o przy zna nie po mo cy, mo ni to rin giem po stę pu wdra ża nia dzia -
łań i spra woz daw czo ścią. ARiMR od po wia da tak że za wdra ża nie po mo cy tech nicz nej w Pro gra mie. 

• Fun da cję Pro gra mów Po mo cy dla Rol nic twa (FA PA) w za kre sie 1 dzia ła nia;
• Agen cję Ryn ku Rol ne go (ARR) w za kre sie 1 dzia ła nia;
• sa mo rzą dy wo je wództw w za kre sie 6 dzia łań.

Do 30 kwiet nia 2011 r. ARiMR wy pła ci ła be ne fi cjen tom w ra mach wszyst kich uru cho mio nych dzia łań
PROW 2007–2013 kwo tę pra wie 23 mld zł, w tym płat no ści z ty tu łu zo bo wią zań z lat 2004–2006 wy no si -
ły 8,5 mld zł. Co ro ku tem po wy płat ze środ ków PROW 2007–2013 re ali zo wa nych przez ARiMR
suk ce syw nie się zwięk sza. (Wy kres 2) 

Re ali za cja PROW 2007–2013 przez ARiMR 
w la tach 2007–2010

Katalog dobrych praktyk po kor:Layout 1  9/12/11  12:15 PM  Page 5



6

Wy kres 2. Kwo ta po mo cy udzie lo nej w ra mach PROW 2007–2013 w po szcze gól nych la tach re ali za cji
Pro gra mu w mld zł, na dzień 31.12.2010 r.

Od po cząt ku re ali za cji pro gra mu naj wię cej środ ków z PROW na la ta 2007–2013 otrzy ma ły wo je wódz -
twa: ma zo wiec kie, wiel ko pol skie, lu bel skie, a naj mniej: opol skie, ślą skie oraz lu bu skie (Wy kres 3). 

Wy kres 3. Po moc udzie lo na przez ARiMR w ra mach PROW 2007–2013 we dług wo je wództw w mln zł,
na dzień 30.04.2011 r.

2007 2008 2009 2010

0,2

4,7

6,5 8,4

3 359,6
2 687,8

2 228,8

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

2 093,2

Mazowieckie
Wielkopolskie

Lubelskie
Podlaskie

Łódzkie
Kujawsko-pomorskie

Warmińsko-mazurskie
Zachodniopomorskie

Świętokrzyskie
Pomorskie

Dolnośląskie
Podkarpackie

Małopolskie
Lubuskie

Śląskie
Opolskie
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Ta be la 2. Płat no ści zre ali zo wa ne w ra mach PROW 2007–2013 oraz zo bo wią zań za la ta 2004–2006 
w po dzia le na po szcze gól ne dzia ła nia, 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%
RAZEM 22 964,7 100,0000%

Katalog dobrych praktyk po kor:Layout 1  9/12/11  12:15 PM  Page 7



8

Modernizacja gospodarstw rolnych

Cha rak te ry sty ka dzia ła nia 
Głów nym ce lem dzia ła nia jest zwięk sza nie efek tyw no ści go spo darstw rol nych po przez wspie ra nie pro -
ce sów ich mo der ni za cji. Do fi nan so wa niem ob ję to ini cja ty wy zmie rza ją ce do zhar mo ni zo wa nia wa run ków
pro duk cji rol nej z wy mo ga mi do ty czą cy mi ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go, hi gie ny pro duk cji, wa run -
ków utrzy ma nia zwie rząt oraz bez pie czeń stwa żyw no ści. Efek tem prze prowa dza nych in we sty cji w go spo -
dar stwach po wi nien być wzrost ja ko ści ich pro duk cji i jej zróżni co wa nie. Dzię ki te mu mo gą sta wać się
co raz bar dziej kon ku ren cyj ne.

Po moc jest udzie la na na in we sty cje do ty czą ce mo der ni za cji lub roz wo ju pier wot nej pro duk cji ro ślin nej
lub zwie rzę cej, z wy łą cze niem pro duk cji le śnej i ryb nej. Ope ra cje mo gą do ty czyć wy twa rza nia pro duk -
tów żyw no ścio wych jak i nie żyw no ścio wych, a tak że przy go to wa nia do sprze da ży pro duk tów rol nych wy -
twa rza nych w go spo dar stwie. W za kres ope ra cji mo gą wcho dzić in we sty cje zwią za ne z wy twa rza niem 
i wy ko rzy sty wa niem ener gii ze źró deł od na wial nych na po trze by pro wa dze nia pro duk cji rol nej. Be ne fi -
cjen tem po mo cy mo że być oso ba fi zycz na, oso ba praw na, spół ka oso bo wa pro wa dzą ca dzia łal ność rol -
ni czą w za kre sie pro duk cji ro ślin nej lub zwie rzę cej. Do fi nan so wa nie mo że wy nieść mak sy mal nie od 40
do 60% kosz tów in we sty cji. Po moc po wy żej 40% war to ści in we sty cji zwią za na jest z ko niecz no ścią speł -
nie nia przez be ne fi cjen ta okre ślo nych wa run ków – dla przy kła du, uzy ska nie wspar cia w wy so ko ści 60%
kosz tów in we sty cji jest moż li we, je śli ope ra cja jest re ali zo wa na na ob sza rach gór skich i in nych ob sza rach
o nie ko rzyst nych wa run kach go spo da ro wa nia (ONW) przez oso bę fi zycz ną, któ ra w dniu zło że nia wnio -
sku o po moc nie ukoń czy ła 40-go ro ku ży cia. Po moc przy zna je się i wy pła ca do wy so ko ści li mi tu, któ ry 
w okre sie re ali za cji Pro gra mu wy no si mak sy mal nie 300 tys. zł, na jed ne go be ne fi cjen ta i jed no go spo -
dar stwo.

Do 31 grud nia 2010 r., zre ali zo wa no 25 012 ope ra cji, z cze go więk szość (23 158) do ty czy ła za ku pu wy -
po sa że nia i sprzę tu ru cho me go. Z punk tu wi dze nia pro fi lu dzia łal no ści be ne fi cjen tów 32,6% ope ra cji zo -
sta ło zre ali zo wa nych w go spo dar stwach, któ rych głów nym kie run kiem pro duk cji był chów i ho dow la by -
dła mlecz ne go. W go spo dar stwach spe cja li zu ją cych się w upra wach po lo wych zre ali zo wa no 27,8% ope -
ra cji, a 13,4% zre ali zo wa nych zo sta ło tam, gdzie głów nym kie run kiem dzia łal no ści był chów i ho dow la
trzo dy chlew nej. Ma jąc na uwa dze po wierzch nię go spo dar stwa be ne fi cjen tów oko ło 57% ope ra cji zo sta -
ło zre ali zo wa nych w go spo dar stwach o po wierzch ni od 5 do 30 ha. Spo śród wszyst kich zre ali zo wa nych
ope ra cji 9,7% (2 207 ope ra cji) do ty czy ło go spo darstw prze ję tych lub po więk szo nych w ra mach dzia ła -
nia „Ren ty struk tu ral ne”. 
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Modernizacja parku maszynowego 
gospodarstwa

WOJEWÓDZTWO: OPOLSKIE

GMINA: LASOWICE WIELKIE

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 235 200,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW: 176 400,25 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 484 942,00 PLN

Za kres pro jek tu
Za kup ma szyn rol ni czych oraz ze sta wu kom pu te -
ro we go z opro gra mo wa niem.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent pro wa dzi go spo dar stwo o po wierzch -
ni po nad 42 ha na sta wio ne na upra wy po lo we psze -
ni cy, rze pa ku i jęcz mie nia. Rol nik ko rzy stał wcze śniej
ze wspar cia w ra mach SPO „Re struk tu ry za cja….”.
Środ ki fi nan so we prze zna czył na utwar dze nie do -
jaz du i pla cu ma new ro we go.

Opis pro jek tu
Ko lej ną do ta cję wła ści ciel go spo dar stwa prze zna -
czył na za kup ma szyn i urzą dzeń rol ni czych, w tym cią -
gni ka z ła do wa czem, opry ski wa cza, agre ga tu upra wo -
wo-siew ne go, płu ga 4-ski bo we go, dwóch przy czep rol -
ni czych oraz roz sie wa cza na wo zów. Dzię ki do dat ko -
we mu wy po sa że niu par ku ma szy no we go go spo dar -
stwo unie za leż ni ło się od usług ze wnętrz nych. 

Be ne fi cjent ku pił rów nież ze staw kom pu te ro wy oraz
opro gra mo wa nie do za rzą dza nia go spo dar stwem. Pro -
gram umoż li wia mię dzy in ny mi ewi den cjo no wa nie dzia -
łek rol nych, za bie gów agro tech nicz nych, uła twia spo -
rzą dza nie pla nów na wo że nia, sto so wa nia środ ków
ochro ny ro ślin. Da ne re je stro wa ne przez apli ka cję po -
zwa la ją rol ni ko wi po rów ny wać wy ni ki osią ga ne przez
gospodar stwo w ko lej nych la tach. 
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Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstwa 
specjalizującego się w produkcji mleka 

Za kres pro jek tu
Za kup sys te mu au to ma tycz ne go do je nia krów.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent po sia da sta do pod sta wo we 60 krów
mlecz nych. Głów nym pro fi lem je go dzia łal no ści jest
pro duk cja mle ka i pa szy dla zwie rząt. Łącz na po -
wierzch nia go spo dar stwa to oko ło 45 ha (25 ha to
dzier ża wy). W ra mach SPO „Re struk tu ry za cja…”,
rol nik ku pił ma szy ny o łącz nej war to ści oko ło 
300 tys. zł, w tym cią gnik, owi jar kę do ba lo tów, becz -
ko wóz do prze wo że nia płyn ne go na wo zu oraz
wóz pa szo wy słu żą cy do mie sza nia pasz. 

Opis pro jek tu
Be ne fi cjent uzy skał wspar cie fi nan so we na za kup tzw.
ro bo ta udo jo we go. Jest to no wo cze sny sys tem au to -
ma tycz ne go do je nia krów. Ro bot skła da się z bok su
udo jo we go, zbior ni ka bu fo ro we go o po jem no ści 180
li trów, kom pre so ra i kom pu te ra. Ma szy na za pew nia
zwie rzę tom opty mal ny kom fort i gwa ran tu je cał ko wi -
tą swo bo dę po ru sza nia się. Ozna cza to, że w naj bar -
dziej od po wied nim dla sie bie mo men cie kro wy sa me
wcho dzą do bok su, w któ rym są do jo ne. Ro bią to chęt -
nie, po nie waż w środ ku znaj du je się ko ry to z je dze niem.
Je śli wej dą za wcze śnie, są au to ma tycz nie wy pusz cza -
ne i nie do sta ją pa szy. 

Z prak ty ki wy ni ka, że z jed ne go ro bo ta udo jo we go
mo że ko rzy stać pra wie 60 krów. Pro ces do je nia jed -
nej kro wy trwa śred nio 8 mi nut. W tym cza sie ro bot
au to ma tycz nie ją iden ty fi ku je. Jest to moż li we dzię -
ki spe cjal nym re spon de rom, któ re za kła da się każ -
dej kro wie. Re spon de ry to elek tro nicz ne czyt ni ki za -
wie ra ją ce za ko do wa ne in for ma cje, m.in. o wie ku kro -
wy, wy daj no ści, prze by tych cho ro bach, wy kry wa -
niu rui, odły ka niu (prze żu wa niu) oraz o tym, kie dy
ostat ni raz się cie li ła. W re zul ta cie pa ra me try do je -
nia są ustawia ne in dy wi du al nie dla każ de go zwie -
rzę cia, a na wet dla każ de go ze strzy ków. 

Pro ces do je nia jest w peł ni zauto ma ty zo wa ny i nie wy -
ma ga udzia łu czło wie ka. W pod ło dze bok su za mon -
to wa na jest wa ga. Dzię ki te mu ro bot mo że do kład -
nie oce nić po ło że nie kro wy. Sys tem lo ka li za cji strzy -
ków przy po mo cy la se ra ska nu je spodnią część wy -
mion. Kie dy strzy ki zo sta ną zi den ty fi ko wa ne, ro bot od -
po wied nio usta wia ra mię, na któ rym za mon to wa ne
są spe cjal ne kub ki udo jo we oraz me cha nicz ne
szczot ki do czysz cze nia wy mion i strzy ków. 
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Modernizacja gospodarstw rolnych

Pro ces czysz cze nia przed do je niem od by wa się bez
uży cia wo dy. Szczot ko wa nie speł nia nie tyl ko funk -
cje hi gie nicz ne. Sty mu la cja strzy ków i wy mion ko -
rzyst nie wpły wa na wy dzie la nie mle ka i po ma ga
ogra ni czyć czas tzw. śle pe go do ju, czy li mo men tu
od pod łą cze nia za sy sa ją cych mle ko kub ków udo -
jo wych do chwi li, kie dy mle ko za czy na pły nąć. Po
do je niu strzy ki i wy mio na spry ski wa ne są środ ka -
mi de zyn fe ku ją cy mi, a kub ki udo jo we czysz czo ne
go rą cą pa rą i prze płu ki wa ne zim ną wo dą. 

Ra mię ro bo ta udo jo we go wy po sa żo ne jest w sys tem
oce ny ja ko ści po bie ra ne go mle ka. Spraw dza je go ko -
lor, mie rzy za war tość tłusz czu, biał ka i lak to zy. Oce -
nia też mle ko pod wzglę dem ilo ści ko mó rek so ma -
tycz nych in dy wi du al nie z każ dej ćwiart ki wy mie nia. 

Mle ko zi den ty fi ko wa ne ja ko gor szej ja ko ści, za wie -
ra ją ce krew lub z in nych po wo dów nie na da ją ce się
do spo ży cia, spły wa do od dziel nych zbior ni ków. Mle -
ko do brej ja ko ści prze pły wa do schła dzar ki, gdzie
prze cho wy wa ne jest do cza su trans por tu do mle -
czar ni. 

Wcho dzą cy w skład za ku pio ne go ze sta wu kom pu -
ter wy po sa żo ny jest w opro gra mo wa nie, któ re po -
ma ga rol ni ko wi w za rzą dza niu sta dem. Prze cho wu -
je in for ma cje o tym, jak czę sto kro wy wcho dzą do
bok su, ile wa żą, da ne o zu ży ciu pa szy, o ja ko ści pro -
du ko wa ne go mle ka. Dzię ki te mu moż na pre cy zyj -
nie oce nić stan zdro wia po szcze gól nych krów.
Da ne o wy daj no ści sta da re je stro wa ne przez pro -
gram po ma ga ją rol ni ko wi ob li czyć opty mal ny bi lans
kosz tów i zy sków w go spo dar stwie. 

Dzię ki wy ko rzy sta niu ro bo ta udo jo we go wła ści ciel go -
spo dar stwa nie mu si pil no wać sta łej go dzi ny do jów ra -
no i wie czo rem, ani an ga żo wać osób, któ re wcze śniej
po ma ga ły mu w do je niu. No wy sys tem po pra wił też wy -
daj ność pro duk cji mle ka, dzię ki zwięk sze niu czę sto -
tli wo ści do je nia (śred nia dzien na to 2,9 do jów na kro -
wę). Ilość mle ka od da wa na w cią gu mie sią ca w prze -
li cze niu na jed ną kro wę wzro sła o pra wie 3 li try.

WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE 

GMINA: MORDY

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 297 411,60 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 233 058,70 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 604 736,00 PLN
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Nowoczesne wyposażenie fermy 
drobiu

WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE 

GMINA: MARGONIN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 300 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 225 000,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 757 050,00 PLN

Za kres pro jek tu
Za kup skom pu te ry zo wa ne go sys te mu do ste ro wa -
nia mi kro kli ma tem, urzą dzeń do kar mie nia i po je -
nia kur oraz au to ma tycz nych gniazd do zbio ru jaj. 

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent pro wa dzi fer mę dro biu. Po sia da oko ło
40 tys. kur ras mię snych, któ re ho do wa ne są w ce -
lach re pro duk cyj nych.

Ja ja sprze da wa ne są do go spo darstw pro wadzą -
cych wy lę gar nie kur cząt. W ho dow li re pro duk cyj nej
wy ko rzy stu je się ku ry w wie ku od 5 do 10 mie się -
cy. Pta ki star sze niż 10-mie sięcz ne sprze da wa ne są
na mię so. Na te re nie fer my znaj du ją się dwa kur ni -
ki o po wierzch ni po nad 3,5 tys. m2 każ dy. 

Opis pro jek tu
W ra mach in we sty cji za in sta lo wa no no wo cze sny sys -
tem za rzą dza nia fer mą, któ ry skła da się z kom pu te ra
ste ru ją ce go, wen ty la to rów, grzej ni ków, zra sza czy,
czuj ni ków oraz urzą dzeń do au to ma tycz ne go po je nia
i kar mie nia dro biu. Wła ści ciel fer my wy po sa żył ją tak -
że w si los pa szo wy oraz gniaz da do au to ma tycz ne go
zbio ru jaj. 

Sys tem za rzą dza nia po zwa la w peł ni kontro lo wać
pa nu ją cy na fer mie mi kro kli mat. Kom pu ter ste ru ją -
cy zbie ra in for ma cje prze ka zy wa ne przez ter mo me -
try i czuj ni ki mie rzą ce wil got ność po wie trza. W za -
leż no ści od po trze by uru cha mia wen ty la to ry słu żą -
ce do wie trze nia po miesz czeń, włą cza zra sza cze 
i ogrze wa nie, kon tro lu je też oświe tle nie. Do kom pu -
te ra pod łą czo ne są urzą dze nia od po wie dzial ne za
au to ma tycz ne po je nie i kar mie nie dro biu. Użyt kow -
nik ma moż li wość uło że nia wła sne go pro gra mu kar -
mie nia. Pa sza po bie ra na jest z si lo sów, mie sza na 
i do star cza na ku rom o wy zna czo nych po rach. 
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No wo cze sne gniaz da do au to ma tycz ne go zbio ru jaj
po zwo li ły zre du ko wać stra ty w po sta ci jaj tłu czo nych
lub za bru dzo nych. Wcze śniej wy bie ra nie jaj od by -
wa ło się kil ka ra zy dzien nie. Do te go cza su le ża ły
w gniaz dach, gdzie na ra żo ne by ły na zgnie ce nie lub
za nie czysz cze nie przez ku ry. No we gniaz da in sta -
lo wa ne są pod ką tem, a nie jak w przy pad ku sta no -
wisk tra dy cyj nych po zio mo. Dzię ki te mu ja ja za raz
po znie sie niu sta cza ją się na prze cho dzą cą przez
śro dek sta no wi ska gniaz do we go ta śmę, któ ra od -
pro wa dza je w miej sce skła do wa nia. 

No wo cze sny sys tem za rzą dza nia fer mą zmniej szył
na kła dy pra cy osób zaj mu ją cych się pro wa dze niem
go spo dar stwa. Wie le czyn no ści, jak kar mie nie,
po je nie, czy wy bie ra nie jaj, zo sta ło zauto ma ty zo wa -
nych. In for ma cje o wa run kach pa nu ją cych na fer -
mie, tem pe ra tu rze, wil got no ści po wie trza, zu ży ciu
wo dy i pa szy, prze cho wy wa ne są w pa mię ci kom -
pu te ra. 

Dzię ki te mu użyt kow nik mo że w ła twy spo sób
ana li zo wać da ne, któ re ma ją wpływ na wiel kość pro -
duk cji. 
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Wykorzystanie kolektorów słonecznych
w gospodarstwie specjalizującym się
w uprawie ziół

WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO-POMORSKIE   

GMINA: LUBRANIEC

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 112 448,50 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 84 336,37 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 240 639,00 PLN

Ko lek to ry za mon to wa no na da chach bu dyn ków go -
spo dar czych. Po łą czo ne są w je den obieg wy peł -
nio ny spe cjal ną, nie za ma rza ją cą cie czą ro bo czą,
czy li gli ko lem. Pro mie nie sło necz ne na grze wa ją gli -
kol, któ ry dzię ki pra cy pomp cią gle po zo sta je w ru -
chu. Ru ra mi spły wa do tzw. wy mien ni ka pły to we go,
gdzie pod grze wa wo dę, któ rej obieg po łą czo ny jest
bez po śred nio ze spe cjal ny mi urzą dze nia mi do su -
sze nia, czy li na grzew ni ca mi. 

Znaj du ją ce się w su szar ni na grzew ni ce ogrze wa ją
po wie trze, któ re roz pro wa dza ne jest po ca łym po -
miesz cze niu przy po mo cy wen ty la to rów.

Za kres pro jek tu
Za kup pła skich ko lek to rów sło necz nych. 

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent po sia da 20-hek ta ro we go spo dar stwo rol -
ne. Zaj mu je się upra wą ziół, ta kich jak me li sa, szał -
wia, ty mia nek, mię ta, ko złek i dziu ra wiec. Su sze nie
od by wa się w go spo dar stwie, w spe cjal nie przy sto -
so wa nym do te go po miesz cze niu. W ce lu zmniej sze -
nia kosz tów pro duk cji, rol nik od kil ku lat in we stu je 
w swo ją dzia łal ność. W ra mach pro gra mu SA PARD
ku pił desz czow nię, czy li urzą dze nie do na wad nia nia
upraw po lo wych oraz wy bu do wał stud nię.

Opis pro jek tu
Ko lej na do ta cja umoż li wi ła za in sta lo wa nie sys te mu
pła skich ko lek to rów sło necz nych, zwa nych potocz -
nie so la ra mi.

Są to urzą dze nia za mie nia ją ce ener gię pro mie nio -
wa nia sło necz ne go w cie pło. W skład ku pio ne go ze -
sta wu wcho dzi 100 ko lek to rów o łą cznej po wierzch -
ni 200 m2, wy mien nik pły to wy oraz zbior nik na wo -
dę o po jem no ści 10 000 li trów.
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Ko lek to ry są w peł ni wy daj ne przez pra wie 150 dni
w ro ku. W po zo sta łe dni za stę pu je je tra dycyj ny sys -
te mem cen tral ne go ogrze wa nia. Dzię ki ku pio ne mu
zbior ni ko wi ist nie je moż li wość ma gazy no wa nia
wy twa rza ne go przez ko lek to ry cie pła. Dla te go też
w dni sło necz ne pra cu ją one ca ły czas, na wet wte -
dy, gdy w su szar ni nie ma ziół. 

Pod grze wa na przez gli kol wo da ma ga zy no wa na jest
w zbior ni ku i póź niej mo że być wy ko rzy sta na do wy -
peł nie nia na grzew nic. 

Za sto so wa nie so la rów po zwo li ło be ne fi cjen to wi
ogra ni czyć kosz ty zwią za ne z za ku pem opa łu oraz
zu ży ciem ener gii elek trycz nej. Dzię ki in we sty cji
zre du ko wa no rów nież emi sję dwu tlen ku wę gla do
at mos fe ry. 
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Modernizacja gospodarstwa 
ogrodniczego

Opis pro jek tu
W ra mach pro jek tu be ne fi cjent za ku pił mi ni ko par -
kę wraz z nie zbęd nym osprzę tem, któ ra słu ży do wy -
ko py wa nia ro ślin. Wy po sa żo na jest w ło pa ty oraz
ele ment tną cy, któ ry od ci na ko rze nie. Ope ra tor ma -
szy ny ma moż li wość usta wie nia okre ślo nych pa ra -
me trów jej dzia ła nia czy li głę bo kość i sze ro kość wbi -
cia ło pat w zie mię, uwzględ nia jąc spe cy fi kę bry ły ko -
rze nio wej da ne go ga tun ku drzew ka. Bry ły ko rze nio -
we wy ci na ne są łu ko wa to wy gię tym no żem. Dźwig
uno si ro śli nę do gó ry, a na bry łę, w ce lu jej za bez -
pie cze nia, ręcz nie za kła da się siat kę ju to wą, a na -
stęp nie me ta lo wą.

Wy ko rzy sta nie ma szy ny uspraw ni ło pro ces prze sa -
dza nia ro ślin oraz przy go to wa nie drze wek i krze wów
do sprze da ży. 

WOJEWÓDZTWO: ŁÓDZKIE   

GMINA: DALIKÓW

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 93 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 69 750,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 189 100,00 PLN

Za kres pro jek tu
Za kup ma szy ny wraz z osprzę tem do wy ko py wa -
nia ro ślin ozdob nych. 

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent pro wa dzi szkół kę ogrod ni czą, któ ra po -
wsta ła na ba zie 24-hek ta ro we go go spo dar stwa rol -
no -ogrod ni cze go. Prze jął je od rol ni ka, któ re mu przy -
zna no ren tę struk tu ral ną. Od 1998 ro ku w go spo -
dar stwie upra wia ne są sa dzon ki drzew i krze wów
ozdob nych od mian do brze spraw dza ją cych się 
w pol skich wa run kach kli ma tycz nych. Wła ści ciel
szkół ki pro wa dzi sprze daż hur to wą i de ta licz ną
drzew oraz krze wów ozdob nych. 
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Poprawa warunków uprawy roślin 
w gospodarstwie ogrodniczym 

Po zio mo za mo co wa ne pod da chem szklar ni kur ty -
ny chro nią przed nad mier nym pro mie nio wa niem sło -
necz nym, bądź też przed utra tą cie pła. Roz su wa -
ne są au to ma tycz nie przez sys tem na pę do wy, któ -
rym ste ru je za in sta lo wa ny w szkalr ni kom pu ter kli -
ma tycz ny. Urzą dze nie to od po wia da za kon tro lę 
i utrzy ma nie po żą da nych wa run ków w szklar ni, czy -
li tem pe ra tu ry, wil got no ści, na tę że nia świa tła, stę -
że nia CO2. 

Do kom pu te ra pod łą czo ne są 3 czuj ni ki po mia ru pa -
ra me trów kli ma tu umiesz czo ne we wnątrz i na ze wnątrz
szklar ni. Za ich po śred nic twem kom pu ter zbie ra i prze -
twa rza in for ma cje na te mat wa run ków kli ma tycz nych.
Re gu la cja pa nu ją ce go w cie plar ni mi kro kli ma tu na stę -
pu je po przez od po wied nie otwie ra nie i za my ka nie kur -
tyn, aż do uzy ska nia po żą da nych pa ra me trów. 

Kur ty ny peł nią też funk cję ener go osz częd ną, dzię -
ki cze mu zmniej szy ło się zu ży cie ma te ria łu opa ło -
we go. Ich za sto so wa nie ogra ni cza stra ty cie pła 
w okre sie je sien no-zi mo wym, za pew nia jąc jed no -
cze śnie w cy klu ca ło rocz nym opty mal ne wa run ki kli -
ma tycz ne dla upraw.

WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO-POMORSKIE   

GMINA: DRAGACZ

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 119 200,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 89 400,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 363 560,00 PLN

Za kres pro jek tu
Wy po sa że nie szklar ni w kur ty ny ho ry zon tal ne.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent jest wła ści cie lem go spo dar stwa o po -
wierzch ni po nad 13 ha. Głów nym kie run kiem je go dzia -
łal no ści jest ogrod nic two, spe cja li zu je się w upra wie po -
mi do rów. Po sia da dwie szklar nie. Jed na ma po -
wierzch nię 1600 m2, dru ga – suk ce syw nie bu do wa na
– zaj mu je obec nie po wierzch nię 9 792 m2.

Opis pro jek tu
W ra mach pro jek tu wła ści ciel go spo dar stwa ku pił
kur ty ny ho ry zon tal ne, czy li sys tem umoż li wia ją cy
kon tro lo wa nie wa run ków kli ma tycz nych pa nu ją cych
w szklar ni. Po mi dor jest ro śli ną o wy so kich wy ma -
ga niach ciepl nych, wraż li wą na zim no i przy mroz -
ki, w po szcze gól nych fa zach wzro stu po trze bu je od -
po wied niej tem pe ra tu ry. 
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Modernizacja gospodarstw rolnych

Działa przeciwgradowe na plantacji
borówki amerykańskiej 

Za kres pro jek tu
Za kup trzech dział prze ciw gra do wych.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent pro wa dzi go spo dar stwo rol ne o po -
wierzch ni 323 ha. Głów nym kie run kiem pro duk cji
jest upra wa bo rów ki ame ry kań skiej na po wierzch -
ni bli sko 134 ha i mie szan ki zbo żo wej na po -
wierzch ni oko ło 49 ha. Po zo sta łą część go spodar -
stwa zaj mu ją łą ki, sta wy i la sy.

Opis pro jek tu
Z uwa gi na co raz więk sze za in te re so wa nie od bior -
ców are ał upraw bo rów ki ame ry kań skiej w Pol sce
cią gle ro śnie. Ro śli na cha rak te ry zu je się znacz ną od -
por no ścią na mróz, jed nak tem per a tu ra poni żej -20°C
po wo du je uszko dze nia pą ków kwia to wych i czę ści
pę dów. 
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Modernizacja gospodarstw rolnych

WOJEWÓDZTWO: PODLASKIE   

GMINA: JANÓW

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 300 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 225 000,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 546 960,00 PLN

Głów nym pro ble mem, z któ rym bo ry kał się plan ta -
tor by ły jed nak se zo no we opa dy gra du, któ re 
w cią gu kil ku se kund mo gą znisz czyć ca ły plon. 
Z te go po wo du po sta no wił wy po sa żyć swo je go spo -
dar stwo w in sta la cje prze ciw gra do we. Ich dzia ła nie
po le ga na wy sy ła niu w kie run ku gór nych warstw at -
mos fe ry wy so ko ener ge tycz nych fal ude rze nio -
wych. Fa le do cie ra ją na wy so kość 15 km, czy li do
po zio mu chmur, w któ rych two rzy się grad. W wy -
ni ku pro ce su jo ni za cji grad spa da na zie mię w po -
sta ci desz czu lub mo kre go śnie gu. In sta la cje te, zwa -
ne dzia ła mi prze ciw gra do wy mi, sto so wa ne są od po -
nad 25 lat przez sa dow ni ków we Fran cji, Hisz pa nii,
Au strii i Bel gii. Jed no dzia ło chro ni przed gra dem
ob szar 80 ha. 

Za kup dział po zwo lił plan ta to ro wi za bez pie czyć
upra wy przed opa da mi gra du. Dzię ki no wej in we -
sty cji go spo dar stwo sta ło się bar dziej kon ku ren cyj -
ne od in nych pod mio tów o po dob nym pro fi lu dzia -
łal no ści. 
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Ułatwianie startu młodym rolnikom

Cha rak te ry sty ka dzia ła nia
Ce lem dzia ła nia jest sty mu lo wa nie zmian struk tu ral nych w sek to rze rol nym przez uła twie nie przej mo wa -
nia lub za kła da nia go spo darstw rol nych przez mło de oso by o od po wied nich kwa li fi ka cjach za wo do wych.
Po moc prze zna czo na jest wy łącz nie dla osób, któ re po raz pierw szy roz po czy na ją sa mo dziel ne pro wa -
dze nie go spo dar stwa rol ne go.

O po moc mo że się ubie gać oso ba, któ ra za mie rza po raz pierw szy roz po cząć pro wa dze nie dzia łal no ści
rol ni czej w go spo dar stwie rol nym al bo oso ba, któ ra:
• roz po cze ła pro wa dze nie dzia łal no ści rol ni czej nie wcze śniej niż w okre sie 12 mie się cy przed dniem zło -

że nia wnio sku o przy zna nie po mo cy, a go spo dar stwo to na by ła w dro dze:
– spad ku,
– da ro wi zny przed ukoń cze niem 18-go ro ku ży cia lub po ukoń cze niu 18-go ro ku ży cia, lecz 

w trak cie na uki;
• by ła wła ści cie lem lub po sia da czem nie ru cho mo ści rol nej o po wierzch ni użyt ków rol nych co naj mniej

1 ha, na by tej w dro dze spad ku, ale w ter mi nie 12 mie się cy od jej na by cia zby ła tę nie ru cho mość al bo
zby ła udzia ły w jej współ wła sno ści.

Do dat ko we wy mo gi za war te są w prze pi sach do ty czą cych pro wa dze nia dzia łal no ści rol ni czej przez mał -
żon ka wnio sko daw cy oraz po wierzch ni go spo dar stwa.1

Wnio sko daw ca jest zo bo wią za ny do przed sta wie nia wraz z wnio skiem pla nu roz wo ju go spo dar stwa 
(biz ne spla nu).

Po moc udzie la na w ra mach dzia ła nia „Uła twia nie star tu mło dym rol ni kom” to jed no ra zo wa pre mia 
w wy so ko ści 75 000 zł. Istot nym za strze że niem w za kre sie wy ko rzy sta nia otrzy ma nej pre mii jest wy móg
prze zna cze nia co naj mniej 70% kwo ty na in we sty cje prze wi dzia ne w biz ne spla nie.

Do 31 grud nia 2010 r., z po mo cy sko rzy sta ło 5 926 mło dych rol ni ków. Wy pła co na im kwo ta wy nio sła po -
nad 302,8 mln zł. Bio rąc pod uwa gę wiel kość eko no micz ną w struk tu rze wspar cia na pierw szy plan wy -
su wa ją się go spo dar stwa ma łe. Pra wie 11% go spo darstw zo sta ło utwo rzo nych w efek cie prze ka za nia ich
mło dym rol ni kom przez oso by ubie ga ją ce się o ren tę struk tu ral ną.

Spo śród kie run ków pro wa dzo nej przez mło dych rol ni ków dzia łal no ści 39,8% to pro duk cja mie sza na, czy -
li upra wy po lo we w po łą cze niu z ho dow lą, 34,3% to pro duk cja ro ślin na, a 14,0% – pro duk cja mlecz na. 

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

Za kres pro jek tu
Za kup zwie rząt oraz bu do wa in fra struk tu ry nie zbęd -
nej do roz sze rze nia ho dow li da nie li.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent po sia da go spo dar stwo o po wierzch ni bli -
sko 11 ha, na któ rym pro wa dzi ho dow lę da nie li.
Zwie rzę ta te ma ją nie wiel kie wy ma ga nia sie dli sko -
we, są od por ne na cho ro by i przy sto so wa ne do ży -
cia na te re nach na tu ral nych łąk. W Eu ro pie, w tym
tak że w Pol sce, ho do wa ne są głów nie na mię so.
Pro wa dze nie fer my da nie li nie na le ży do trud nych.
Jest ma ło pra co chłon ne i stwa rza moż li wo ści wy -
ko rzy sta nia nie na da ją cych się do upra wy gleb.

Opis pro jek tu
W ra mach zre ali zo wa ne go pro jek tu ho dow ca ku pił
14 za cie lo nych ła ni oraz 1 by ka. Po zwo li ło to
zwięk szyć róż no rod ność ge ne tycz ną sta da. Wy bu -
do wał też odłow nię, czy li po miesz cze nie po zwa la -
ją ce na wy ła py wa nie po je dyn czych zwie rząt oraz
ogro dze nie do kwa ter wy pa so wych, czy li wy dzie lo -
nych te re nów, na któ rych da nie le się pa są. 

Za kup zwie rząt po zwo lił zwięk szyć po ten cjał pro duk -
cyj ny go spo dar stwa, a no wo po wsta łe obiek ty uspraw -
ni ły pra ce zwią za ne z pro wa dze niem ho dow li. 

WOJEWÓDZTWO: ŚLĄSKIE

GMINA: 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

Za kres pro jek tu
Za kup agre ga tu czysz czą co-otrzą sa ją ce go do zbio -
ru owo ców pest ko wych.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent pro wa dzi go spo dar stwo rol ne o po -
wierzch ni bli sko 13 ha. Głów nym kie run kiem pro -
duk cji są upra wy wi śni, śli wy i po rzecz ki. 

Opis pro jek tu
Dzię ki do ta cji rol nik ku pił agre gat czysz czą co-
otrzą sa ją cy do zbio ru owo ców pest ko wych. Zbiór
wi śni czy śli wek od by wa się przez strą ca nie ich za
po mo cą za mon to wa nej na agre ga cie otrzą sar ki na
le żą cy na zie mi ekran. Owo ce prze no szo ne są na
trans por ter i kie ro wa ne do oczysz cza nia, któ re
po le ga na od ry wa niu szy pu łek oraz od wie wa niu li -
ści. Oczysz czo ny owoc spa da do skrzy nek lub
skrzy nio pa let. Roz ła du nek skrzy nek od by wa się
ręcz nie, na to miast na peł nio na skrzy nio pa le ta opusz -
cza na jest hy drau licz nie.

Agre gat ob słu gu je pięć osób. W za leż no ści od
spraw no ści za ło gi ze bra nie plo nu z jed ne go drze -
wa zaj mu je od 1 do 1,5 mi nu ty. Dzien nie do świad -
cze ni pra cow ni cy są w sta nie dzię ki ma szy nie ze -
brać owo ce z 0,5 do 0,7 ha. 

Za sto so wa nie agre ga tu uła twi ło pra cę przy zbio rach.
Zauto ma ty zo wa nie te go pro ce su po zwo li ło wy eli mi -
no wać kosz ty zwią za ne z ko niecz no ścią za trud nie -
nia du żej licz by pra cow ni ków se zo no wych.

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

Za kres pro jek tu
Bu do wa dwóch tu ne li fo lio wych, za kup in sta la cji do
na wad nia nia.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent pro wa dzi dzia łal ność rol ni czą w go -
spodar stwie o po wierzch ni bli sko 20 ha. Du żą
część grun tów zaj mu je łą ka. Jest to te ren pod mo -
kły, wy ma ga ją cy od wod nie nia. Dru ga część go spo -
dar stwa to sad wi śnio wy i plan ta cje tru ska wek. 

Opis pro jek tu
W ce lu zwięk sze nia do cho dów mło dy rol nik po sta -
no wił roz po cząć upra wę wa rzyw pod osło na mi.
Wspar cie fi nan so we umoż li wi ło mu wy bu do wa nie
dwóch tu ne li o po wierzch ni 210 m2 każ dy, w któ rych
upra wia po mi do ry i ogór ki. W ra mach in we sty cji be -
ne fi cjent wy ko nał tak że tzw. sys tem na wad nia nia kro -
pel ko we go. W każ dym tu ne lu, na zie mi, roz miesz -
czo nych jest 8 gu mo wych wę ży, któ re pod łą czo ne
są do in sta la cji wod nej dzia ła ją cej w go spo dar stwie. 

Za sto so wa nie osłon do brze spraw dza się w przy -
pad ku ro ślin cie pło lub nych, jak po mi do ry i ogór ki.
Ta me to da upra wy za pew nia im lep sze wa run ki roz -
wo ju przy mniej szym na kła dzie pra cy. Wy bu do wa -
nie tu ne li po zwo li ło przy spie szyć zbio ry na wet 
o 2 mie sią ce.

WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE

GMINA: KAZIMIERZ BISKUPI

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 50 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 37 500,00 PLN
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Cha rak te ry sty ka dzia ła nia 
Ce lem dzia ła nia jest wspie ra nie nie rol ni czych lub zwią za nych z rol nic twem ini cja tyw go spo dar czych, któ -
re mo gą stać się źró dłem do cho dów dla rol ni ków, ich mał żon ków, a tak że do mow ni ków. 

Po mo cy udzie la się z ty tu łu pod ję cia lub roz wo ju dzia łal no ści w za kre sie:
• usług dla go spo darstw rol nych lub le śnic twa;
• usług dla lud no ści;
• sprze da ży hur to wej i de ta licz nej;
• rze mio sła lub rę ko dziel nic twa;
• ro bót i usług bu dow la nych oraz in sta la cyj nych;
• usług tu ry stycz nych oraz zwią za nych ze spor tem, re kre acją i wy po czyn kiem;
• usług trans por to wych;
• usług ko mu nal nych;
• prze twór stwa pro duk tów rol nych lub ja dal nych pro duk tów le śnych;
• ma ga zy no wa nia lub prze cho wy wa nia to wa rów;
• wy twa rza nia pro duk tów ener ge tycz nych z bio ma sy;
• ra chun ko wo ści, do radz twa lub usług in for ma tycz nych.

Be ne fi cjen tem dzia ła nia mo że być oso ba fi zycz na ubez pie czo na na pod sta wie usta wy z dnia 
20 grud nia 1990 r. o ubez pie cze niu spo łecz nym rol ni ków, ja ko rol nik, mał żo nek rol ni ka lub do mow nik.

Po moc udzie la na jest w for mie re fun da cji czę ści po nie sio nych kosz tów, któ re za kwa li fi ko wa ne zo sta ły ja -
ko pod le ga ją ce wspar ciu. Mak sy mal ny po ziom po mo cy fi nan so wej mo że wy no sić 50% kosz tów kwa li fi -
ko wal nych. Po moc przy zna je się i wy pła ca do wy so ko ści li mi tu, któ ry w okre sie re ali za cji Pro gra mu wy -
no si mak sy mal nie 100 tys. zł na jed ne go be ne fi cjen ta.

W ra mach dzia ła nia do 31 grud nia 2010 r., wy pła co no środ ki fi nan so we 3 001 be ne fi cjen tom, któ rzy zre -
ali zo wa li 2 848 ope ra cji. Wnio sko daw ca mi w 81% przy pad ków by li rol ni cy, 16% sta no wi li mał żon ko wie
rol ni ków, na to miast 3% – do mow ni cy go spo darstw. Be ne fi cjen ci re ali zo wa li przede wszyst kim pro jek ty
zwią za ne z roz po czę ciem dzia łal no ści usłu go wej dla go spo darstw rol nych lub le śnic twa. Z tym ce lem zwią -
za nych by ło 53,6% zre ali zo wa nych ope ra cji. Wśród po zo sta łych pro jek tów 15% do ty czy ło usług dla lud -
no ści, 11,1% ro bót bu dow la nych i usług bu dow la nych i in sta la cyj nych, a 8,9% usług zwią za nych ze spor -
tem, re kre acją i wy po czyn kiem. 
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Modernizacja wyciągu narciarskiego

Za kres pro jek tu
Za kup ar mat ki śnież nej i qu ada.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjen tem jest mał żo nek oso by, któ ra pro wa dzi
go spo dar stwo rol ne. 

Jest wła ści cie lem kom plek su tu ry stycz ne go, w skład
któ re go wcho dzą wy ciąg nar ciar ski, park, stad ni na ko -
ni, pen sjo nat, pie ro gar nia oraz ho tel.

Opis pro jek tu
Be ne fi cjent ku pił no wo cze sną ar mat kę śnież ną
oraz qu ad. Do śnie ża nie sto ku przy uży ciu ar mat ki
po zwo li ło na prze dłu że nie se zo nu nar ciar skie go do
30 dni w ro ku. Wy ko rzy sta nie qu ada umoż li wia szyb -
kie do tar cie do każ de go miej sca na 600 me tro wej
tra sie wy cią gu. Uspraw ni ło to usu wa nie awa rii i ogra -
ni czy ło do mi ni mum prze rwy w pra cy. 

Po pra wie ule gły tak że wa run ki bez pie czeń stwa. 
W ra zie wy pad ku qu ad po zwa la na prze pro wa dze -
nie spraw nej ak cji ra tun ko wej. Po nad to za kup 
qu ada uła twił trans port sprzę tu do na śnie ża nia. 

Zre ali zo wa ny pro jekt przy czy nił się do zwięk sze nia
do cho dów fir my, któ re w du żym stop niu uza leż nio -
ne są od od po wied nie go na śnie że nia sto ku.

WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE

GMINA: PRZYWIDZ

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 66 267,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 49 700,25 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 162 883,00 PLN
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Modernizacja warsztatu naprawy
instrumentów muzycznych

Za kres pro jek tu
Za kup urzą dzeń i na rzę dzi do pro duk cji in stru men -
tów mu zycz nych.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent pro wa dzi dzia łal ność go spo dar czą 
w za kre sie na pra wy i kon ser wa cji in stru men tów mu -
zycz nych. Za kład spe cja li zu je się w usu wa niu uste -
rek i pro duk cji no wych pod ze spo łów do or ga nów.

Opis pro jek tu
Głów nym ce lem zre ali zo wa ne go pro jek tu by ło wy -
po sa że nie warsz ta tu w ma szy ny przy dat ne do bu -
do wy or ga nów. Wła ści ciel fir my ku pił to kar ko-ko piar -
kę i szli fier kę ta śmo wą. Urzą dze nia te słu żą do pre -
cy zyj nej ob rób ki nada wa nia kształ tu przy go to wy wa -
nym wy ro bom oraz do szli fo wa nia ich drew nia nych
kom po nen tów. 

Za kład wzbo ga cił się rów nież o pi lar kę ta śmo wą, któ -
ra umoż li wia roz ci na nie drew nia nych ba li, blo ków
kle jo nych i de sek. 

W re zul ta cie po czy nio nych in we sty cji dzia łal ność
warsz ta tu zo sta ła roz sze rzo na o pro duk cję wszyst -
kich pod ze spo łów do bu do wy or ga nów.

WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE

GMINA: CHMIELNIK

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 37 180,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 27 885,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 106 030,00 PLN
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Rozszerzenie oferty firmy zajmującej 
się metaloplasyką

Za kres pro jek tu
Za kup ma szyn do me ta lo pla sty ki. 

Be ne fi cjent
Be ne fi cjen tem jest mał żo nek oso by, któ ra pro wa dzi
go spo dar stwo rol ne. Jest wła ści cie lem fir my spe cja -
li zu ją cej się w ko wal stwie ar ty stycz nym oraz me ta -
lo pla sty ce. Wy ko nu je bra my, furt ki, ba lu stra dy,
ogro dze nia, ak ce so ria me blo we, jak rów nież ele -
men ty ze sta li nie rdzew nej.

Opis pro jek tu
Be ne fi cjent za ku pił ma szy nę umoż li wia ją cą pro duk -
cję ele men tów wy ko rzy sty wa nych w ko wa lstwie ar -
ty stycz nym. Skła da się ona z urzą dze nia do wy ko -
ny wa nia ko szy, wy gnia ta nia wzo rów, ku cia i wal co -
wa nia na go rą co, for mo wa nia kształ tów oraz ga zo -
we go pie ca kuź ni cze go.

Za sto so wa nie no wo cze sne go sprzę tu uspraw ni ło
pro ces pro duk cji i zwięk szy ło mo ce wy twór cze za -
kła du. Ofer ta fir my zo sta ła roz sze rzo na o no we wy -
ro by i usłu gi. Be ne fi cjent re ali zu je za mó wie nia z za -
kre su wy ko ny wa nia wzo rów na prę tach i ru rach, wy -
gi na nia oraz for ma to wa nia prę tów w okre ślo ne
kształ ty oraz wy ro bu ko szy ków. 

Fir ma umoc ni ła swo ją po zy cję na ryn ku i zwięk szy -
ła sprze daż. W zmo der ni zo wa nym za kła dzie wy twa -
rza ne są atrak cyj ne wy ro by o wy so kiej ja ko ści. Be -
ne fi cjent utwo rzył 2 no we miej sca pra cy. 

WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE

GMINA: LEŻAJSK

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 100 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 75 000,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 245 049,00 PLN

Katalog dobrych praktyk po kor:Layout 1  9/12/11  12:17 PM  Page 27



28

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Uruchomienie produkcji wyrobów 
tartacznych 

Ku pio ny w ra mach pro jek tu trak ta śmo wy jest no -
wo cze snym urzą dze niem do ob rób ki drew na. Wy -
po sa żo ny jest w ła do war kę hy drau licz ną, któ ra po -
zwa la na szyb ki za ła du nek kłód o du żych śred ni -
cach, a tak że w sys tem po zio mo wa nia kłód. 

Trak jest mo bil ny i po zwa la na wy ko ny wa nie usług
u klien ta. Za kup ze sta wu do re ge ne ra cji brzesz czo -
tów znacz nie ob ni ża kosz ty eks plo ata cji tra ka. 

WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE

GMINA: WISKITKI

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 39 095,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 29 321,25 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 95 391,00 PLN

Za kres pro jek tu
Za kup ma szy ny do prze cie ra nia drew na.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjen tem jest rol nik, któ ry pro wa dzi go spo dar -
stwo o po wierzch ni 1, 35 ha. W ra mach pro jek tu roz -
po czął dzia łal ność usłu go wą po le ga ją cą na prze cie -
ra niu kłód na ba le, de ski i kro kwie. Je go de cy zja spo -
wo do wa na by ła ro sną cym za po trze bo wa niem na te -
go ro dza ju pro duk ty i usłu gi w naj bliż szej oko li cy. Be -
ne fi cjent po sia da do świad cze nie za wo do we, któ re uła -
twi ło mu roz po czę cie dzia łal no ści w tej bran ży. 

Opis pro jek tu
In we sty cja do ty czy ła za ku pu ma szy ny do prze cie -
ra nia drew na, czy li tra ka ta śmo we go oraz ze sta wu
do re ge ne ra cji brzesz czo tów. Prze cie ra nie drew na
od by wa się za po mo cą pi ły ta śmo wej, któ ra po ru -
sza jąc się wzdłuż kło dy drew na od ci na po je dyn cze
ele men ty. 
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Uruchomienie ośrodka 
fizjoterapeutycznego 

WOJEWÓDZTWO: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

GMINA: WĘGORZEWO

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 100 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 75 000,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 254 086,00 PLN

Za kres pro jek tu
Wy po sa że nie sa li re ha bi li ta cyj nej, za kup urzą dzeń
do fi zy ko i hy dro te ra pii.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjen tem jest rol nik, któ ry pro wa dzi go spo dar stwo
o po wierzch ni 25 ha, po ło żo ne w ma low ni czej oko li -
cy na Ma zu rach. Świe że po wie trze, ci sza, oto cze nie la -
sów i je zior sprzy ja ją funk cjo no wa niu ośrod ka i ma ją
po zy tyw ny wpływ na pa cjen tów pod da wa nych re ha -
bi li ta cji. W bu dyn ku znaj du ją się 23 miej sca noc le go -
we, dwie sa le gim na stycz ne, kuch nia i ja dal nia. Ośro -
dek do sto so wa no do po trzeb osób nie peł no spraw nych. 

Opis pro jek tu
W ra mach pro jek tu be ne fi cjent ku pił nie zbęd ny
sprzęt re ha bi li ta cyj ny do fi zy ko i hy dro te ra pii. Pla ców -
kę wy po sa żo no m.in. w apa rat do ma gne to te ra pii, pio -
ni za tor umoż li wia ją cy re ha bi li ta cję osób z nie do wła -
da mi koń czyn dol nych oraz tu ło wia, apa ra ty do la se -
ro te ra pii i le cze nia ul tra dź wię ka mi, lam pę do ko lo ro -
te ra pii. Za ku pio no rów nież sprzęt do za bie gów hy dro -
te ra peu tycz nych, w tym wan ny, bro dzik, urzą dze nia
do hy dro ma sa żu stóp, a tak że spe cja li stycz ne łóż ko
re ha bi li ta cyj ne, ma te ra ce, bal ko ni ki, dra bin ki, pił ki, wó -
zek in wa lidz ki, bież nię, step per i ro wer tre nin go wy.

Re ali za cja pro jek tu umoż li wi ła za adap to wa nie po sia -
da nej przez be ne fi cjen ta in fra struk tu ry na po trze by no -
wej dzia łal no ści. W efek cie po wsta ła pla ców ka, któ ra
spe cja li zu je się w le cze niu pa cjen tów cier pią cych
m.in. na po ra że nia i nie do wła dy po wsta łe wsku tek
uszko dzeń ukła du ner wo we go. Ofer ta obej mu je jed -
no, dwu i trzy ty go dnio we tur nu sy, pod czas któ rych pa -
cjen ci ko rzy sta ją z przy go to wa nych przez le ka rzy i re -
ha bi li tan tów in dy wi du al nych pro gra mów le cze nia. 

Be ne fi cjent stwo rzył 2 no we miej sca pra cy. Po nad -
to pla ców ka współ pra cu je z le ka rza mi i re ha bi li tan -
ta mi, któ rzy za trud nia ni są na umo wę zle ce nie.
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Rozwój stacji demontażu 
samochodów 

Za kres pro jek tu
Za kup wóz ka wi dło we go oraz ma szy ny do zgnia -
ta nia ka ro se rii.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent pro wa dzi cen trum sa mo cho do we, któ re
spe cja li zu je się mię dzy in ny mi w han dlu czę ścia mi za -
mien ny mi, a tak że w roz biór ce prze zna czo nych na złom
sa mo cho dów. Uzy ska ne w ten spo sób su row ce wtór -
ne, ta kie jak stal, gu ma, szkło i two rzy wa sztucz ne, prze -
ka zy wa ne są do hut i za kła dów prze twór czych. 

Opis pro jek tu
W ra mach pro jek tu be ne fi cjent za ku pił pra sę hy drau -
licz ną do zgnia ta nia ka ro se rii oraz wó zek wi dło wy.
Pra sa hy drau licz na słu ży do miaż dże nia ka ro se rii sa -
mo cho dów na pła skie blocz ki, któ re ja ko su row ce
wtór ne prze ka zy wa ne są do hut. Przed umiesz cze -
niem w pra sie sa mo cho dy mu szą zo stać od po wied -
nio przy go to wa ne. Na po cząt ku od pom po wu je się
z nich wszyst kie ole je i pły ny: olej sil ni ko wy, płyn do
spry ski wa czy, płyn ha mul co wy i płyn chłod ni czy, któ -
re wy sy ła ne są do za kła dów re ge ne ra cji. 

W dal szej ko lej no ści z sa mo cho dów de mon tu je się
drzwi, zde rza ki, ma ski i kla py, ko ła, sil ni ki, in sta la -
cje elek trycz ne itd. Nie któ re z uzy ska nych w ten spo -
sób ele men tów wy po sa że nia na da ją się do po now -
ne go wy ko rzy sta nia. Moż na ku pić je bez po śred nio
w za kła dzie. Po zo sta łe ele men ty od sprze da wa ne są
fir mom zaj mu ją cym się re cyc lin giem lub uty li za cją.
Oczysz czo ne ka ro se rie miaż dżo ne są przez pra sę
na pła skie blocz ki, dzię ki cze mu ła twiej prze trans -
por to wać je do za kła dów prze twór czych. 

Zre ali zo wa na in we sty cja przy czy ni ła się do wzro stu
do cho dów fir my. Dzię ki wy ko rzy sta niu no we go
sprzę tu za kład mógł roz wi nąć dzia łal ność zwią za -
ną z de mon ta żem sa mo cho dów. W związ ku z mo -
der ni za cją przed się bior stwa za trud nio no dwóch
no wych pra cow ni ków. 

WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO-POMORSKIE 

GMINA: BRODNICA

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 98 875,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 74 156,25 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 241 255,00 PLN
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Modernizacja zakładu produkującego 
elementy stolarki budowlanej 

Opis pro jek tu
Za kład wy po sa żo ny zo stał w na rzę dzia słu żą ce do
ob rób ki ele men tów me ta lo wych: wy gi nar kę, skrętar -
kę do prę tów oraz pra sę hy drau licz ną zwie lo krot nia -
ją cą si łę na ci sku.

Au to ma ty za cja pro ce su pro duk cji po zwo li ła zwięk -
szyć ilość wy twa rza nych wy ro bów. Na sku tek moż -
li wo ści pre cy zyj ne go okre śla nia i do trzy my wa nia pa -
ra me trów po pra wi ła się ja kość ofe ro wa nych pro duk -
tów. Dzię ki za sto so wa niu no wo cze snych urzą dzeń
ofer ta za kła du zo sta ła wzbo ga co na o no we wzo ry
i ro dza je pro duk tów.

WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO-POMORSKIE 

GMINA: BRZOZIE

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 8 278,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 6 208,50 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 20 508,00 PLN

Za kres pro jek tu
Za kup urzą dzeń do pro duk cji i mon ta żu ele men tów
sto lar ki bu dow la nej.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjen tem jest rol nik pro wa dzą cy go spo dar stwo
o po wierzch ni 11 ha. Z po wo du nie wiel kiej ren tow -
no ści go spo dar stwa zde cy do wał się na uru cho mie -
nie po za rol ni czej dzia łal no ści go spo dar czej zwią za -
nej z wy twa rza niem, na pra wą, kon ser wa cją i me cha -
nicz ną ob rób ką me ta lo wych ele men tów sto lar ki bu -
dow la nej, ta kich jak ba lu stra dy, bra my, ogro dze nia. 
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Uruchomienie produkcji mebli
kuchennych

Za ku pio ne ma szy ny i urzą dze nia umoż li wi ły uru cho -
mie nie pro duk cji me bli na du żą ska lę oraz za ofe ro -
wa nie pro duk tów w kon ku ren cyj nych (co naj mniej
10% niż szych od in nych pro du cen tów) ce nach. 

Wy ko rzy sta nie za ku pio ne go lap to pa upro ści ło za -
rzą dza nie za kła dem, m.in. po przez za ma wia nie
wszyst kich po trzeb nych su row ców za po śred nic -
twem in ter ne tu. Za kup do staw cze go sa mo cho du
umoż li wia be ne fi cjen to wi trans port su row ców oraz
go to wych wy ro bów.

WOJEWÓDZTWO: ŁÓDZKIE 

GMINA: DRZEWICA

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 72 577,50 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 54 433,12 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 185 382,00 PLN

Za kres pro jek tu
Za kup ma szyn do pro duk cji me bli, sa mo cho du do -
staw cze go i lap to pa. 

Be ne fi cjent
Be ne fi cjen tem jest rol nik, któ ry pro wa dzi go spo dar -
stwo o po wierzch ni 4 ha. W ce lu uzy ska nia do dat ko -
we go do cho du pod jął dzia łal ność go spo dar czą po -
le ga ją cą na pro duk cji i sprze da ży me bli kuchen nych.

Opis pro jek tu
W ra mach otrzy ma ne go do fi nan so wa nia be ne fi cjent
ku pił ma szy ny do pro duk cji me bli, w tym m.in. dwie
pi lar ki tar czo we słu żą ce do cię cia drew na, fre zar kę,
wier tar ko-wkrę tar kę, fre zar kę gór now rze cio no wą słu -
żą cą do wy pro fi lo wa nia drew na po łu ku, od ciąg wió -
rów i tro cin, okle iniar kę, wier tar kę sto ło wą oraz wier -
tar kę uda ro wą. 
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Produkcja lodów

Za kres pro jek tu
Za kup ma szyn i urzą dzeń do pro duk cji lo dów.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjen tem jest rol nik pro wa dzą cy go spo dar stwo
o po wierzch ni 30 ha. W ra mach pro jek tu pod jął po -
za rol ni czą dzia łal ność go spo dar czą po le ga ją cą na
pro duk cji lo dów. Tech no lo gia pro duk cji opar ta jest
na re cep tu rze ho len der skiej fir my, dzia ła ją cej na
skalę eu ro pej ską, któ ra opa ten to wa ła mar kę „Lo dy
z Rol ni czej Za gro dy”.

Opis pro jek tu
W 2007 ro ku ze środ ków wła snych be ne fi cjent po -
sta wił bu dy nek o po wierzch ni użyt ko wej 58 m2, speł -
nia ją cy wy mo gi hi gie nicz no-sa ni tar ne i we te ry na ryj -
ne. Dzię ki przy zna nej do ta cji ku pił ma szy ny i urzą -
dze nia do pro duk cji lo dów oraz ele men ty wy po sa -
że nia lo dziar ni. Za kład zo stał wy po sa żo ny w mik -
ser ręcz ny, ma szy nę do pro duk cji lo dów, lo dów kę
i agre ga ty mroź ni cze. Za ku pio ne ma szy ny i urzą dze -
nia two rzą kom plet ną li nię tech no lo gicz ną umoż li -
wia ją cą pro duk cję lo dów do 9 li trów na go dzi nę, co
w ska li mie sią ca da je 700 li trów. Część su row ców
do pro duk cji lo dów, ta kich jak mle ko, owo ce i wa -
rzy wa (tru skaw ki, jabł ka, wi śnie, cze re śnie po mi do -
ry, ogór ki) po cho dzi z wła sne go go spo dar stwa. 

Be ne fi cjent uzy skał pra wo po słu gi wa nia się na zwą
i lo go „Lo dy z Rol ni czej Za gro dy”, a tak że moż li wość
sprze da ży na wy łącz ność pro duk tów na te re nie po -
wia tu to ruń skie go. Lo dy sprze da wa ne są do lo ka -
li ga stro no micz nych oraz in dy wi du al nym od bior com.
Przed się wzię cie po zwo li ło na uru cho mie nie dzia łal -
no ści nie rol ni czej, któ ra dla be ne fi cjen ta jest źró dłem
do dat ko we go do cho du. 

WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO-POMORSKIE 

GMINA: CHEŁMŻA

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 54 732,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 41 049,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 135 849,00 PLN
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Wykorzystanie kolektorów słonecznych
w gospodarstwie agroturystycznym

Za kres pro jek tu
Za kup ko lek to rów sło necz nych i wy po sa że nia do
kuch ni i ogro du. 

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent ka pro wa dzi go spo dar stwo rol ne o po -
wierzch ni oko ło 6 ha. Do dat ko we do cho dy czer pie
z dzia łal no ści agro tu ry stycz nej. W ra mach pro jek -
tu fi nan so wa ne go z SPO „Re struk tu ry za cja…”,
prze pro wa dzi ła re mont bu dyn ku miesz kal ne go,
ta ra su oraz mo der ni za cję dróg do jaz do wych i te re -
nów zie le ni.

Go spo dar stwo po ło żo ne jest w po bli żu uzdro wisk
Bu sko Zdrój i So lec Zdrój. Pol ska Fe de ra cja Tu ry -
sty ki Wiej skiej przy zna ła mu II ka te go rię ja ko ści. Dla
tu ry stów or ga ni zo wa ne są wy ciecz ki po oko licz nych
szla kach, ist nie je też moż li wość wy po ży cze nia ro -
we rów i sprzę tu spor to we go. Bu dy nek miesz kal ny
do sto so wa ny zo stał do po trzeb go ści. Do dys po zy -
cji od wie dza ją cych jest 10 miejsc noc le go wych,
kuch nia oraz ogród. 

WOJEWÓDZTWO: ŚWIĘTOKRZYSKIE 

GMINA: BUSKO ZDRÓJ

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 22 832,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 17 124,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 79 402,52 PLN

Opis pro jek tu
W ce lu zmniej sze nia kosz tów pro wa dzo nej dzia łal -
no ści na bu dyn ku miesz kal nym za in sta lo wa ne zo -
sta ły trzy ko lek to ry sło necz ne. Po ana li zie opi nii osób
gosz czą cych w go spo dar stwie, wła ści ciel ka zde cy -
do wa ła się rów nież na roz sze rze nie swo jej ofer ty 
o część ku li nar ną. W ra mach pro jek tu za ku pi ła
sprzęt AGD, któ ry uła twia przy rzą dza nie po sił ków. 

  Go spo dar stwo ofe ru je da nia kuch ni re gio nal nej, 
a wła ści ciel ka jest lau re at ką wie lu kon kur sów ku li -
nar nych. Ku pi ła też me ble ogro do we oraz wy po sa -
ży ła po ko je dla go ści w od bior ni ki te le wi zyj ne. 

 Za in sta lo wa nie ko lek to rów sło necz nych umoż li wi -
ło zmniej sze nie kosz tów za ku pu opa łu oraz zu ży -
cia ener gii ciepl nej. Za sto so wa na tech no lo gia
sprzy ja ochro nie śro do wi ska, ogra ni cza jąc emi sję
dwu tlen ku wę gla do at mos fe ry. Efek tem przed się -
wzię cia jest wzrost do cho dów z pro wa dzo nej dzia -
łal no ści agro tu ry stycz nej.
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Remont i modernizacja 
zabytkowego dworku

Za kres pro jek tu
Re mont i mo der ni za cja pię tra bu dyn ku w ce lu
utwo rze nia trzech sy pial ni go ścin nych oraz po ko -
ju dzien ne go. 

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent pro wa dzi go spo dar stwo rol ne o po -
wierzch ni oko ło 4 ha. Od 2000 ro ku jest wła ści cie -
lem ze spo łu dwor sko-par ko we go na Lu belsz czyź -
nie. Dwór wpi sa ny jest do re je stru za byt ków i po zo -
sta je pod ochro ną Lu bel skie go Wo je wódz kie go Kon -
ser wa to ra Za byt ków. 

W obiek cie przez ca ły rok udo stęp nia ne są miej sca
noc le go we. Nie wiel ka od le głość od chęt nie od wie -
dza nych miej sco wo ści tu ry stycz nych, jak Lu blin, Na -
łę czów, Ka zi mierz Dol ny, Ko złów ka, pod no si atrak -
cyj ność go spo dar stwa. Be ne fi cjent ko rzy stał wcze -
śniej z pro gra mów SA PARD oraz SPO „Re struk tu -
ry za cja…”, w ra mach któ rych prze pro wa dził re mont
da chu, kuch ni, ła zien ki, ja dal ni i sa lo nu. 

Opis pro jek tu
Ze wzglę du na ro sną ce za in te re so wa nie klien tów,
wła ści ciel dwor ku po sta no wił roz bu do wać ba zę noc -
le go wą. W ra mach pro jek tu prze bu do wał pię tro, by
stwo rzyć trzy sy pial nie z sze ścio ma do dat ko wy mi
miej sca mi noc le go wy mi. Pra ce bu dow la ne i wy koń -
cze nio we zo sta ły prze pro wa dzo ne w spo sób, któ -
ry po zwo lił za cho wać ory gi na lny styl dwo ru. No we
po miesz cze nia wy po sa żo no w an ty ki, me ble w sty -
lu Lu dwi ka XVI, a tak że ory gi na ły i ko pie me bli z XIX
wie ku, czy li okre su kie dy dwór zo stał wy bu do wa ny. 

Zre ali zo wa na in we sty cja umoż li wi ła be ne fi cjen to wi
roz sze rze nie ofer ty usług agro tu ry stycz nych. Dzię -
ki więk szej licz bie miejsc noc le go wych w dwor ku za -
trzy my wać się mo gą tak że gru py zor ga ni zo wa ne.
Pro jekt przy czy nił się do wzro stu do cho dów z pro -
wa dzo nej dzia łal no ści nie rol ni czej. 

Za prze pro wa dze nie ge ne ral ne go re mon tu, obej mu -
ją ce go prze bu do wę da chu oraz ada pta cję wnętrz na
ce le miesz kal ne, wła ści ciel dwor ku od zna czo ny zo stał
„Lau rem Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków” oraz
„Srebr ną od zna ką za opie kę nad za byt ka mi”.WOJEWÓDZTWO: LUBELSKIE 

GMINA: GARBÓW

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 100 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 75 000,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 220 642,00 PLN
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Cha rak te ry sty ka dzia ła nia
Ce lem dzia ła nia jest wspar cie roz wo ju ist nie ją cych na ob sza rach wiej skich mi kro przed się biorstw oraz sty -
mu lo wa nie po wsta wa nia no wych pod mio tów, któ rych dzia łal ność przy czy ni się do wy ko rzy sta nia lo kal -
nych za so bów oraz wzmoc ni go spo dar czo ob sza ry wiej skie. Bez po śred nim efek tem dzia ła nia jest po wsta -
wa nie no wych miejsc pra cy i tym sa mym wzrost za trud nie nia na ob sza rach wiej skich.

Wspar cie mo że być udzie la ne z ty tu łu ope ra cji zwią za nych z po dej mo wa niem lub roz wi ja niem mi kro przed -
się biorstw dzia ła ją cych w za kre sie:
• usług dla go spo darstw rol nych lub le śnic twa;
• usług dla lud no ści;
• sprze da ży hur to wej i de ta licz nej;
• rze mio sła lub rę ko dziel nic twa;
• ro bót i usług bu dow la nych oraz in sta la cyj nych;
• usług tu ry stycz nych oraz zwią za nych ze spor tem, re kre acją i wy po czyn kiem;
• usług trans por to wych;
• usług ko mu nal nych;
• prze twór stwa pro duk tów rol nych lub ja dal nych pro duk tów le śnych;
• ma ga zy no wa nia lub prze cho wy wa nia to wa rów;
• wy twa rza nia pro duk tów ener ge tycz nych z bio ma sy;
• ra chun ko wo ści, do radz twa lub usług in for ma tycz nych.

Po moc jest udzie la na w for mie re fun da cji czę ści po nie sio nych kosz tów kwa li fi ko wal nych ope ra cji. Mak -
sy mal ny po ziom po mo cy fi nan so wej mo że wy no sić 50% kosz tów kwa li fi ko wal nych. Po moc przy zna je się
i wy pła ca do wy so ko ści li mi tu, któ ry w okre sie re ali za cji Pro gra mu wy no si mak sy mal nie 300 tys. zł na jed -
ne go be ne fi cjen ta, z tym, że:
• 100 tys. zł – je śli eko no micz ny plan ope ra cji (biz ne splan) prze wi du je utwo rze nie co naj mniej jed ne go

i mniej niż dwóch miejsc pra cy,
• 200 tys. zł – je śli eko no micz ny plan ope ra cji prze wi du je utwo rze nie co naj mniej dwóch i mniej niż 

trzech miejsc pra cy,
• 300 tys. zł – je śli eko no micz ny plan ope ra cji prze wi du je utwo rze nie co naj mniej trzech miejsc pra cy.

Do 31 grud nia 2010 r., udzie lo no wspar cia 988 be ne fi cjen tom. Wśród ope ra cji za twier dzo nych do re ali -
za cji 33,1% do ty czy ło usług dla lud no ści, 21,3% – ro bót i usług bu dow la nych oraz in sta la cyj nych, 8,9%
– sprze da ży de ta licz nej 8,5% – usług tu ry stycz nych oraz zwią za nych ze spor tem, re kre acją i wy po czyn -
kiem. Po nad 80% pod pi sa nych umów do ty czy udzie le nia po mo cy dla już ist nie ją cych mi kro przed się biorstw.
Po zo sta ła część pod pi sa nych umów do ty czy mi kro przed się biorstw no wo utwo rzo nych. 

Katalog dobrych praktyk po kor:Layout 1  9/12/11  12:20 PM  Page 36



37

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Rozwój firmy introligatorskiej

Za kres pro jek tu
Za kup ma szyn do dru ku cy fro we go.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent pro wa dzi dzia łal ność go spo dar czą, 
w ra mach któ rej ofe ru je usłu gi in tro li ga tor skie 
i in for ma tycz ne. Zaj mu je się m.in. pro duk cją ka len -
da rzy, ulo tek, na kle jek i kom pu te ro wym skła dem tek -
stu. Za kład ob słu gu je fir my z bran ży po li gra ficz nej
  i wy daw ni czej, a tak że klien tów in dy wi du al nych. 

Opis pro jek tu
Dzię ki wspar ciu fi nan so we mu be ne fi cjent ku pił
ma szy nę do dru ku cy fro we go. Urzą dze nie to umoż -
li wia dru ko wa nie wie lo stro ni co wych ma te ria łów,
ta kich jak bro szu ry, książ ki i ka ta lo gi. Ma szy na cha -
rak te ry zu je się bar dzo du żą pre cy zją wy ko ny wa nych
dru ków cy fro wych oraz wy so ką wy daj no ścią, wy no -
szą cą 171 stron na mi nu tę. Po nad to zu ży wa 30%
mniej ener gii niż in ne urzą dze nia o po dob nych pa -
ra me trach tech nicz nych. 

Wcze śniej za kład zaj mo wał się głów nie in tro li ga tor -
stwem, a wszyst kie pra ce zwią za ne z dru ko wa niem
zle ca ne by ły na ze wnątrz. Obec nie fir ma sa mo dziel -
nie świad czy usłu gi dru kar skie. Urzą dze niem o po -
dob nych pa ra me trach dys po nu je za le d wie kil ka na -
ście firm w Pol sce. 

W związ ku z re ali za cją pro jek tu za trud nio no sze ściu
no wych pra cow ni ków. No wą ma szy nę ob słu gu je
pię ciu z nich, na to miast je den od po wie dzial ny jest
za po zy ska nie klien tów. 

WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE

GMINA: STAROGARD GDAŃSKI

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 200 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
W RAMACH EFRROW: 150 000,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 490 440,00 PLN
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Rozwój firmy produkującej blachę
trapezową

Za kres pro jek tu
Za kup li nii do pro duk cji bla chy tra pe zo wej. 

Be ne fi cjent
Be ne fi cjen tem jest fir ma spe cja li zu ją ca się w pro duk -
cji bla cho da chów ki i bla chy tra pe zo wej oraz sprze -
da ży po kryć da cho wych, okien da cho wych i weł ny
mi ne ral nej. Dzia ła na ryn ku od 2000 ro ku. Wy twa -
rza ne pro duk ty wy ko rzy sty wa ne są do bu do wy po -
szy cia da chów bu dyn ków użyt ko wych.

Opis pro jek tu
Dzię ki wspar ciu fi nan so we mu w za kła dzie uru cho -
mio no 2 li nie do pro duk cji bla chy tra pe zo wej T -35
oraz T -18. Fir ma jest jed nym z nie licz nych w kra ju
pro du cen tów bla chy tra pe zo wej T -18 z po dwój nym
prze tło cze niem.To no wa tor skie roz wią za nie zwięk -
sza sztyw ność ar ku sza bla chy i po pra wia je go es -
te ty kę. Za ku pio ne li nie do pro duk cji bla chy są w peł -
ni zauto ma ty zo wa ne, ich ob słu gą zaj mu je się 1 pra -
cow nik. Od zna cza ją się rów nież wy so ką wy daj no -
ścią wy no szą cą 30 mb/min. 

Re ali za cja in we sty cji wzbo ga ci ła asor ty ment fir my
o no we ro dza je bla chy tra pe zo wej. Po mo gła zwięk -
szyć ska lę pro duk cji przy jed no cze snym zmniej sze -
niu ce ny wy ro bów o 15% – 20%. Za sto so wa nie no -
wo cze snej tech no lo gii spra wi ło, że ja kość pro -
duk tów po rów ny wal na jest z ofer tą mię dzy na ro do -
wych wy twór ców. Po wsta ło    też 5 no wych miejsc pra -
cy,  z cze go 4 oso by zo sta ły za trud nio ne przy li nii pro -
duk cyj nej, na to miast jed na od po wie dzial na jest za
mar ke ting i pro mo cję no wych wy ro bów. 

WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO-POMORSKIE

GMINA: GOLUB-DOBRZYŃ

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 290 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW: 217 500,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 707 600,00 PLN
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Rozwój firmy sportowo-rekreacyjnej

Za kres pro jek tu
Za kup luk su so we go jach tu.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent od li sto pa da 2005 r., pro wa dzi dzia łal ność
spor to wo-re kre acyj ną. Zaj mu je się or ga ni zo wa niem
rej sów, obo zów że glar skich, wy naj mo wa niem jach -
tów ża glo wych oraz usłu ga mi szkut ni czy mi.

Opis pro jek tu
W ra mach pro jek tu be ne fi cjent ku pił luk su so wy jacht
o za bu do wie cha rak te ry stycz nej dla jach tów mor -
skich, z któ re go mo że ko rzy stać do dzie się ciu
osób. Dłu gość ża glów ki wy no si 8,7 m. Po sia da 3 od -
dziel ne ka bi ny sy pial ne, WC, lo dów kę, in sta la cję wo -
dy pit nej i za bur to wej oraz in sta la cję elek trycz ną.

Jach ty te go ro dza ju są na ma zur skich je zio rach rzad -
ko ścią. Dzię ki ta kim udo god nie niom jak za my ka ne ka -
bi ny i ogrze wa nie, moż na z nich ko rzy stać tak że po -
za se zo nem, łącz nie do oko ło 210 dni w ro ku. 

Za kup jach tu przy czy nił się do roz wo ju dzia łal no ści
fir my po przez zdo by cie no wej gru py klien tów, zo -
rien to wa nej na usłu gę o wyż szym stan dar dzie. 
W związ ku z roz sze rze niem ofer ty fir my be ne fi cjent
za trud nił no we go pra cow ni ka.

WOJEWÓDZTWO: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

GMINA: STAWIGUDA

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 90 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW: 67 500,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 219 600,00 PLN
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Otwarcie lokalu gastronomicznego

Za kres pro jek tu
Za kup wy po sa że nia lo ka lu ga stro no micz ne go.

Be ne fi cjent
W ra mach pro jek tu be ne fi cjent otwo rzył piz ze rię.
Znaj du je się ona w oko li cy czę sto od wie dza nej przez
tu ry stów, bar dzo bli sko mo rza. Lo kal, po za piz zą,
ser wu je tak że pa sty, da nia ryb ne, da nia mię sne 
i przy staw ki.

Opis pro jek tu
Dzię ki wspar ciu fi nan so we mu be ne fi cjent wy po sa żył
kuch nię w za mra żar kę, chło dziar kę, piec i kuchen -
ki, a część re stau ra cyj ną piz ze rii w stoły i fo te le, za -
bu do wał tak że bar. Po nad to ku pił sa mo chód z izo -
ter mą. Pro wa dzo ny przez be ne fi cjen ta lo kal, ja ko je -
den z nie licz nych w naj bliż szej oko li cy, otwar ty jest
przez ca ły rok, a nie tyl ko w se zo nie let nim. Ofe ru je
tak że moż li wość za ma wia nia piz zy przez te le fon.
Usłu ga do stęp na jest na te re nie ca łej gmi ny. 

Re ali za cja pro jek tu umoż li wi ła po wsta nie no wych
miejsc pra cy. W piz ze rii za trud nio no jed ne go pra -
cow ni ka na sta łe, na to miast do dat ko we oso by za -
trud nia ne są w se zo nie let nim. 

WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE

GMINA: REWAL

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 94 622,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW: 70 854,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 230 878,00 PLN
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Rozwój firmy wynajmującej sprzęt
do produkcji filmowej i reklamowej

Za kres pro jek tu
Za kup wy po sa że nia tech nicz ne go do pro duk cji fil -
mo wej i re kla mo wej.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent pro wa dzi dzia łal ność go spo dar czą po -
le ga ją cą na świad cze niu usług w za kre sie wy naj mu
sprzę tu do pro duk cji fil mo wej i re kla mo wej.

Opis pro jek tu
W ra mach pro jek tu ku pio no pro fe sjo nal ny sprzęt fil -
mo wy i te le wi zyj ny, m.in. 2 ka me ry cy fro we, ka me -
rę HD, 2 mi kro fo ny ste reo, mi kro fon dy na micz ny,
sys tem sta bi li za cji ru chów ka me ry, 4 mo ni to ry
„24”, de ko der, 2 mo ni to ry od słu cho we i 2 kom pu -
te ry z od po wied nim opro gra mo wa niem. Wła ści ciel
fir my ku pił rów nież sa mo chód cię żaro wy.

Re ali za cja in we sty cji po zwo li ła uru cho mić dzia łal -
ność usłu go wą. No wo cze sny sprzęt, ja kim dys po -
nu je wy po ży czal nia, ma wy so kie pa ra me try tech nicz -
ne, dzię ki te mu ofer ta fir my jest kon ku ren cyj na. Sa -
mo chód cię ża ro wy umoż li wia do star cza nie sprzę -
tu bez po śred nio do klien ta. Dzię ki przed się wzię ciu
stwo rzo no no we miej sce pra cy. Fir ma za trud ni ła pra -
cow ni ka, któ ry zaj mu je się po zy ski wa niem i ob słu -
gą klien tów.

WOJEWÓDZTWO: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

GMINA: STAWIGUDA

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 87 149,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW: 65 361,75 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 221 371,00 PLN
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Otwarcie salonu urody

Za kres pro jek tu
Za kup wy po sa że nia do stu dia uro dy.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjen tem jest oso ba fi zycz na roz po czy na ją ca
dzia łal ność go spo dar czą w za kre sie usług fry zjer -
sko-ko sme tycz nych. Uzy ska nie wspar cia fi nan so -
we go po zwo li ło na za kup wy po sa że nia do stu dia
uro dy. 

Opis pro jek tu
W ra mach pro jek tu be ne fi cjent wy po sa żył sa lon w myj -
nię z ma sa żem do wło sów, przy bo ry fry zjer skie, ma -
szyn ki do strzy że nia, fo te le fry zjer skie, kask fry zjer ski,
na wil żacz pa ro wy do re ge ne ra cji wło sów oraz łóż ko
so la ryj ne. Be ne fi cjent świad czy pro fe sjo nal ne usłu -
gi pie lę gna cji i sty li za cji wło sów: my cie, strzy że nie, mo -
de lo wa nie, far bo wa nie oraz re ge ne ra cja. Po nad to 
w sa lo nie ist nie je moż li wość sko rzy sta nia z so la rium,
a tak że wy ko na nia ma ki ja żu na róż ne oka zje.

Dzię ki re ali za cji przed się wzię cia utwo rzo no jed no no -
we miej sce pra cy. 

WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE

GMINA: BOBOWO

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 39 686,50 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW: 29 764,87 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 96 835,00 PLN
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Rozszerzenie bazy produkcyjnej firmy
wytwarzającej uchwyty i trzonki 
do narzędzi ogrodniczych

Za kres pro jek tu
Za kup ma szyn do cię cia i ob rób ki drew na.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent jest wła ści cie lem ro dzin ne go przed się -
bior stwa zaj mu ją ce go się pro duk cją drew nia nych
trzon ków i uchwy tów do na rzę dzi ogrod ni czych.

Opis pro jek tu
W ra mach in we sty cji be ne fi cjent ku pił pi lar kę ta śmo -
wo-ko piu ją cą oraz au to ma tycz ną to kar ko -ko piar kę.
Dzię ki no wym ma szy nom za kład roz po czął wy twa -
rza nie trzon ków o pro fi lo wa nym kształ cie. Na ryn -
ku lo kal nym pro duk cja te go ty pu ma cha rak ter in -
no wa cyj ny. Po nad to za po trze bo wa nie na trzon ki pro -
fi lo wa ne jest znacz nie wię ksze niż na trzon ki 
o pro stym kształ cie.

Be ne fi cjent wy twa rza pro duk ty we dług okre ślo ne -
go sza blo nu. Przy uży ciu pi lar ki, z de sek o od po -
wied nich wy mia rach, wy ci na ne są po wta rzal ne
ele men ty o wy gię tym kształ cie. Na stęp nie su szo ne
są w su szar ni kon te ne ro wej we dług od po wied nie -
go pro gra mu. Pro dukt koń co wy po wsta je w wy ni -
ku jed no cze śnie prze pro wa dzo ne go pro ce su to cze -
nia i szli fo wa nia za po mo cą to kar ko-ko piar ki. 

Re ali za cja pro jek tu umoż li wi ła roz sze rze nie ofer ty
za kła du, któ ry wcze śniej wy twa rzał je dy nie trzon ki
pro ste. W wy ni ku za sto so wa nia no wo cze snych
urzą dzeń wzro sła moc pro duk cyj na za kła du. Po nad -
to cykl pro duk cyj ny uległ skró ce niu. Wła ści ciel za -
kła du stał się pro du cen tem wy so kiej ja ko ści pre cy -
zyj nie wy ko na nych pro duk tów, któ re speł nia ją nor -
my pod wzglę dem wy mia ru, kształ tu, od po wied niej
wil got no ści i ja ko ści po wierzch ni. Dzię ki in we sty cji
utwo rzo no 3 no we miej sca pra cy. 

WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO-POMORSKIE

GMINA: CEKCYN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 128 717,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW: 96 537,75 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 314 069,58 PLN
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej 

Cha rak te ry sty ka dzia ła nia 
Ce lem dzia ła nia jest po pra wa kon ku ren cyj no ści przed się biorstw w sek to rze prze twór stwa oraz uspraw -
nie nie wpro wa dza nia pro duk tów rol nych do ob ro tu. Zre ali zo wa ne w przed się bior stwach in we sty cje po -
win ny przy czy niać się do po pra wy ja ko ści pro duk cji przy jed no cze snym ob ni że niu jej kosz tów. 

Po moc udzie la na jest na re ali za cję pro jek tów zwią za nych z mo der ni za cją lub bu do wą za kła dów prze twór -
stwa pro duk tów rol nych lub in fra struk tu ry han dlu hur to we go pro duk ta mi rol ny mi. Wspar cie do ty czy in -
we sty cji, któ rych ce lem jest po pra wa ogól nych wy ni ków przed się biorstw, wa run ków ochro ny śro do wi ska,
a w przy pad ku mi kro przed się biorstw, do sto so wa nie do no wo wpro wa dzo nych norm wspól no to wych.

Be ne fi cjen tem dzia ła nia mo że być oso ba fi zycz na, oso ba praw na lub jed nost ka or ga ni za cyj na nie po sia -
da ją ca oso bo wo ści praw nej, któ ra:
• po sia da za re je stro wa ną dzia łal ność w za kre sie prze twór stwa lub wpro wa dza nia do ob ro tu pro duk tów

rol nych;
• dzia ła ja ko przed się bior ca wy ko nu ją cy dzia łal ność ja ko ma łe lub śred nie przed się bior stwo lub przed -

się bior stwo za trud nia ją ce mniej niż 750 pra cow ni ków, lub przed się bior stwo, któ re go ob rót w zło tów -
kach nie prze kra cza rów no war to ści 200 mln eu ro.

Mak sy mal ny po ziom po mo cy udzie la nej w ra mach te go dzia ła nia wy no si od 25 do 50% kosz tów in we -
sty cji kwa li fi ku ją cej się do wspar cia w za leż no ści od speł nie nia przez be ne fi cjen ta okre ślo nych do dat ko -
wych wa run ków. Mak sy mal na wiel kość po mo cy, przy zna na w okre sie re ali za cji PROW jed ne mu be ne fi -
cjen to wi wy no si 20 000 000 zł. Wiel kość po mo cy przy zna nej na re ali za cję jed ne go pro jek tu nie mo że być
niż sza niż 100 000 zł. 

W pierw szym okre sie wdra ża nia Pro gra mu ogra ni cza się moż li wość ko rzy sta nia z po mo cy be ne fi cjen tom
dzia ła nia „Po pra wa prze twór stwa i mar ke tin gu ar ty ku łów rol nych”, re ali zo wa ne go w ra mach Sek to ro we -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go „Re struk tu ry za cja i mo der ni za cja sek to ra żyw no ścio we go oraz roz wój ob -
sza rów wiej skich 2004–2006”. 

Do 31 grud nia 2010 r., pod pi sa no 923 umo wy przy zna nia po mo cy, z te go 594 do ty czy ło prze twór stwa
ar ty ku łów spo żyw czych, 137 – sprze da ży hur to wej, a 61 prze twór stwa ar ty ku łów nie spo żyw czych. Ze wspar -
cia na pod sta wie pod pi sa nych umów bę dą przede wszyst kim ko rzy sta ły ma łe i śred nie przed się bior stwa.
Do 31 grud nia 2010 r., wy pła co no środ ki fi nan so we 385 przed się bior stwom, któ re re ali zo wa ły 422 ope -
ra cje. 255 spo środ nich zo sta ło za koń czo nych. Wie le zre ali zo wa nych ope ra cji zwią za nych by ło z wpro -
wa dze niem no wych pro duk tów, pro ce sów i tech no lo gii pro duk cji.
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej 

Modernizacja przetwórni owoców
i warzyw

Za kres pro jek tu
Bu do wa bu dyn ku chłod ni i za kup li nii tech no lo gicz -
nej do prze twór stwa oraz mro że nia owo ców i wa -
rzyw. 

Be ne fi cjent
Fir ma pro wa dzi dzia łal ność z za kre su prze twór stwa
i hur to wej sprze da ży świe żych oraz mro żo nych owo -
ców i wa rzyw. Po sia da kil ka na ście punk tów sku pu
su row ców. Przed się bior stwo do ko nu je za ku pu su -
row ców bez po śred nio od pro du cen tów rol nych, co
po zwa la na uzy ska nie kon ku ren cyj nych cen. Od bior -
ca mi to wa rów są pol skie i za gra nicz ne fir my współ -
pra cu ją ce z be ne fi cjen tem od wie lu lat. 

Opis pro jek tu
In we sty cja obej mo wa ła bu do wę chłod ni, któ ra
skła da się z ha li pro duk cyj no-ma ga zy no wej oraz za -
ple cza so cjal ne go. W ra mach pro jek tu wy ko na no
rów nież in sta la cję elek trycz ną i chłod ni czą. 

No wy bu dy nek wy po sa żo ny zo stał w sprzęt wy ko -
rzy sty wa ny w pro ce sie przy go to wa nia owo ców i wa -
rzyw do mro że nia. Za ku pio no urzą dze nia do my cia
oraz płu ka nia su row ców, urzą dze nie do na sy ca nia
pie cza rek, ma szy ny osu sza ją ce, dry low ni ce do wi -
śni, kra jal ni cę, tu nel za mra żal ni czy, za kle jar kę do kar -
to nów oraz ma szy nę sor tu ją cą su ro wiec we dług
wiel ko ści.
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej 

Wy bu do wa nie chłod ni umoż li wi ło roz sze rze nie
dzia łal no ści o pro duk cję mro żo nek. Wcze śniej
czyn ność ta zle ca na by ła od płat nie in nym prze twór -
niom, a be ne fi cjent zaj mo wał się sprze da żą go to -
wych mro żo nek. Po przez stwo rze nie wa run ków do
szyb kie go mro że nia owo ców i wa rzyw w zmo der -
ni zo wa nym za kła dzie ogra ni czo ne zo sta ły stra ty
zwią za ne z psu ciem się su row ca.

W trak cie pro ce su przy go to wa nia do mro że nia fir -
ma uzy sku je sok z wi śni, któ ry sprze da wa ny jest wy -
twór com kon cen tra tów. Z ko lei po zo sta łe w wy ni ku
dry lo wa nia pest ki z wi śni sprze da wa ne są fir mom
pro du ku ją cym po dusz ki i ma te ra ce dla szpi ta li. 

Bu do wa no wo cze sne go za kła du prze twór stwa 
i mro że nia oraz za kup spe cja li stycz ne go wy po sa -
że nia za pew ni ły wy so ką ja kość pro duk tów.

WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE

GMINA: WARSZAWA-OCHOTA

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 200 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW: 150 000,00 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 490 440,00 PLN
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej 

Uruchomienie nowoczesnego zakładu
przerobu nasion rzepaku

Opis pro jek tu
Dzię ki ko lej nej do ta cji po wstał no wo cze sny za kład
wraz z li nią do tło cze nia ole ju o łącz nej zdol no ści
prze ro bo wej 22 tys. ton rocz nie. W wy ni ku prze ro -
bu na sion rze pa ku uzy sku je się su ro wy olej rze pa -
ko wy oraz eks tru do wa ny ma kuch rze pa ko wy bę dą -
cy pro duk tem ubocz nym pro ce su tło cze nia. Olej rze -
pa ko wy jest sprze da wa ny do za kła dów dal sze go
prze ro bu ole ju na ce le spo żyw cze i pa szo we, jak
rów nież pro du cen tom bio pa liw. Ma kuch fir ma
sprze da je ja ko kom po nent pasz. Od bior ca mi pro -
duk tów za kła du są du że go spo dar stwa rol ne oraz
przed się bior stwa han dlu ją ce su row ca mi pa szo wy -
mi. W ra mach pro jek tu be ne fi cjent ku pił rów nież cią -
gnik sio dło wy z na cze pą, któ ry wy ko rzy sty wa ny jest
do trans por tu su row ca. Zre ali zo wa na in we sty cja
wzbo ga ci ła ofer tę han dlo wą fir my o olej i pa sze dla
by dła. Po nad to utwo rzo no 5 no wych miejsc pra cy.

WOJEWÓDZTWO: OPOLSKIE

GMINA: UJAZD

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 084 867,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW: 1 563 650,25 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 4 598 705,00 PLN

Za kres pro jek tu
Wy bu do wa nie ha li tłocz ni ole ju, za kup li nii tech no -
lo gicz nej do tło cze nia oraz cią gni ka sio dło we go 
z na cze pą.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjen tem jest spół ka zaj mu ją ca się sprze da żą na -
wo zów sztucz nych, środ ków ochro ny ro ślin, pasz, ma -
te ria łu siew ne go zbóż i rze pa ku, ma szyn rol ni czych oraz
ar ty ku łów ogrod ni czych. Pro wa dzi rów nież skup pło -
dów rol nych. Spół ka dys po nu je wła sny mi ma ga zy na -
mi, pla ca mi skła do wy mi i środ ka mi trans por tu. Udzia -
łow cy fir my po sia da ją go spo dar stwa rol ne o łącz nej po -
wierzch ni 900 ha, któ re ukie run ko wa ne są na pro duk -
cję na sion rze pa ku. Be ne fi cjent jest człon kiem Opol -
skiej Gru py Pro du cen tów Rze pa ku Sp. z o.o., któ ra 
w cią gu ro ku wy twa rza oko ło 3,7 tys. ton na sion tej ro -
śli ny. Wcze śniej be ne fi cjent ko rzy stał z po mo cy w po -
sta ci kre dy tów in we sty cyj nych z do pła ta mi do od se -
tek ban ko wych oraz kre dy tów ob ro to wych na skup pło -
dów rol nych. W ra mach pro gra mu SA PARD zmo der -
ni zo wał wy twór nię pasz, a z fun du szu do ta cji in we sty -
cyj nych PHA RE 2001, za ku pił li nię wa żą co-pa ku ją cą
do na wo zów. 
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej 

Modernizacja procesów technologicznych
w spółdzielni mleczarskiej

Za kres pro jek tu
Za kup sys te mu mi kro fil tra cji, sys te mu chłod ni cze go
oraz au to ma tycz ne go sys te mu pa ko wa nia i pa le ty zo -
wa nia pro duk tów.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjen tem jest spół dziel nia mle czar ska, któ ra
spe cja li zu je się w pro duk cji ser ka wiej skie go 
i sze ro kie go asor ty men tu śmie tan. Od 2000 ro ku
spół dziel nia po sia da upraw nie nia eks por to we, ze -
zwa la ją ce na sprze daż to wa rów do kra jów UE. Ca -
ły pro ces prze twa rza nia mle ka jest w peł ni zauto ma -
ty zo wa ny. Po zwa la to na uzy ska nie pro duk tów
naj wyż szej ja ko ści i o wy so kiej czy sto ści mi kro bio -
lo gicz nej. W pro duk cji mle ka sto so wa na jest me to -
da pa ste ry za cji, któ ra w prze ci wień stwie do me to -
dy ste ry li za cji UHT, po zwa la za cho wać je go na tu ral -
ny smak i więk szość war to ści od żyw czych. 

Spół dziel nia ko rzy sta ła z po mo cy SA PARD, 
a tak że z SPO „Re struk tu ry za cja …”. W ra mach tych
pro gra mów ku pi ła środ ki trans por tu do prze wo zu
mle ka oraz urzą dze nia do je go prze twór stwa.

Opis pro jek tu
W ce lu zwięk sze nia po ten cja łu za kła du oraz je go kon -
ku ren cyj no ści zde cy do wa no się na ko lej ne przed się -
wzię cie zwią za ne z tech no lo gicz nym uspraw nie niem
pro ce sów pro duk cji. 

W ra mach in we sty cji za kład wy po sa żo ny zo stał 
w sys tem słu żą cy do mi kro fil tra cji mle ka, któ ry po -
zwa la na uzy ska nie po żą da ne go skła du che micz -
ne go mle ka, nie za leż nie od za war to ści biał ka w sku -
po wa nym su row cu. 

Naj waż niej szym ele men tem sys te mu są mem bra ny,
dzię ki któ rym płyn roz dzie la ny jest na dwa stru mie -
nie. Róż ni ca ci śnień zmu sza skład ni ki mniej sze niż
po ry w mem bra nie do przej ścia przez nią. Pod wpły -
wem ci śnie nia z mle ka wy pom po wy wa ne są so le mi -
ne ral ne i wo da. Dzię ki sys te mo wi mi kro fil tra cji uzy -
sku je się sta łą za war tość biał ka w mle ku prze zna -
czo nym do dal szych pro ce sów tech no lo gicz nych. 

WOJEWÓDZTWO: PODLASKIE

GMINA: PIĄTNICA

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 5 271 842,25 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW: 3 953 881,68 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 22 453 076,00 PLN
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej 

h Spół dziel nia ku pi ła rów nież au to ma tycz ne urzą dze -
nia do pa ko wa nia i pa le ty zo wa nia. Ko rzy ścią z wpro -
wa dze nia sys te mu jest skró ce nie pro ce su pa ko wa -
nia i pa le ty zo wa nia, do tych czas re ali zo wa ne go
przez ręcz ną re gu la cję pa ra me trów ma szy ny. No -
wo za ku pio ne tac kar ki sa me wy twa rza ją tac ki do pa -
ko wa nia. Au to mat pa ko wa czek pa ku je w nie pro -
dukt, a na stęp nie ro bot ukła da ze szta plo wa ne tac -
ki, czy li uło żo ne jed na na dru giej, na pa le tach. Pa -
ko wacz ka de zyn fe ku je opa ko wa nia i za pew nia ste -
ry li za cję stre fy pa ko wa nia. 

Płyn niej sza pro duk cja skró ci ła prze sto je zwią za ne
z prze sta wia niem pa ra me trów pa ko wacz ki w za leż -
no ści od ro dza ju asor ty men tu. Za kład wzbo ga cił się
tak że o tu ne lo wy sys tem chłod ni czy, któ ry umoż li -
wia do chła dza nie pro duk tów w sys te mie cią głym 
w cza sie pro duk cji, czy li schła dza nie pro duk tów 
z tem pe ra tu ry wej ścio wej 20 – 300°C do tem pe ra -
tu ry wyj ścio wej 60°C. Zre ali zo wa ne przed się wzię -
cie wpły nę ło na po pra wę ja ko ści wy twa rza nych wy -
ro bów, a pro ces pro duk cyj ny stał się mniej uciąż -
li wy dla śro do wi ska. 
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej 

Zakup linii produkcyjnej do produkcji
paszy

Za kres pro jek tu
Za kup i mon taż ma szyn i urzą dzeń do pro duk cji pa -
szy oraz środ ków trans por tu. 

Be ne fi cjent
Be ne fi cjen tem jest spół ka bę dą ca waż nym w ska -
li kra ju pro du cen tem mię sa i prze two rów dro bio -
wych. W struk tu rze fir my funk cjo nu ją: za kła dy dro -
biar skie, wy lę gar nie, skle py fir mo we oraz wy twór -
nia pasz. Ta ka or ga ni za cja po zwa la fir mie na peł ną
kon tro lę pro duk cji na wszyst kich jej eta pach. Za kła -
dy wcho dzą ce w skład spół ki dzia ła ją zgod nie z wy -
mo ga mi hi gie nicz no-sa ni tar ny mi obo wią zu ją cy mi na
te re nie Unii Eu ro pej skiej. Be ne fi cjent ko rzy stał już
wcze śniej z do ta cji w ra mach SPO „Re struk tu ry za -
cja …”, dzię ki cze mu za ku pił apa ra ty lę go we, ma -
szy ny oraz urzą dze nia do prze twór stwa dro biu, zmo -
der ni zo wał za kład pro duk cyj ny, roz bu do wał in sta -
la cję chłod ni czą i wen ty la cyj ną. Do ta cje zre ali zo wa -
ne w ra mach PROW 2007–2013 są kon ty nu acją
dzia łań zwią za nych z roz bu do wą wy twór ni pasz.

Opis pro jek tu
W ra mach pro jek tu be ne fi cjent uru cho mił dru gą li nię
do pro duk cji pa szy dla dro biu. Po ana li zie la bo ra to -
ryj nej su ro wiec jest osu sza ny i prze cho wy wa ny w od -
po wied nich zbior ni kach. Na stęp nie su ro wiec trans -
por to wa ny jest do spe cjal nych zbior ni ków do zu ją cych,
gdzie zgod nie z przy ję tą re cep tu rą po szcze gól ne
skład ni ki do zo wa ne są na wa gi pro duk cyj ne. W przy -
pad ku su row ca ja kim są zbo ża, pod le ga on do dat -
ko wo pro ce so wi mie le nia w ce lu uzy ska nia jed no rod -
nej struk tu ry. Zmie lo ny su ro wiec tra fia do mie szar ki
głów nej, gdzie na stę pu je do zo wa nie do dat ków płyn -
nych, ta kich jak ami no kwa sy i tłusz cze. Z mie szal ni -
ka głów ne go su ro wiec tra fia na li nię gra nu la cji, gdzie
jest for mo wa ny w gra nu lat. Jed nym z naj waż niej szych
eta pów gra nu la cji pasz jest pro ces hi gie ni za cji, po któ -
rym uzy sku je się pro dukt o bar dzo wy so kim stop niu
bez pie czeń stwa bio lo gicz ne go. Po przej ściu gra nu -
la cji go to wa pa sza ma ga zy no wa na jest w ko mo rach
eks pe dy cji lu zem lub prze ka zy wa na na li nię wor ko -
wa nia, gdzie pa ku je się ją w wor ki i ma ga zy nu je. 

WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE

GMINA: CIECHANÓW

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 5 061 269,50 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW: 176 400,25 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 24 167 062,00 PLN
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej 

W ra mach pro jek tu ku pio no rów nież wa gę sa mo cho -
do wą, 6 cią gni ków sio dło wych, 5 sa mo cho dów do
trans por tu pa szy i sa mo chód do prze wo zu płyn nych
pro duk tów. Dzię ki in we sty cji za kład po dwo ił pro duk -
cję pasz, a tym sa mym przed się bior stwo unie za leż -
ni ło się od ze wnętrz nych do staw ców. W związ ku 
z uru cho mie niem li nii pro duk cyj nej za trud nio no dwu -
dzie stu czte rech no wych pra cow ni ków.
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej 

Rozbudowa hali produkcyjnej 
przetwórni owoców i warzyw

Za kres pro jek tu
Roz bu do wa ha li pro duk cyj nej oraz za kup ma szyn
i urzą dzeń. 

Be ne fi cjent
Be ne fi cjen tem jest przed się bior stwo zaj mu ją ce się
prze twór stwem i sprze da żą hur to wą wa rzyw i owo -
ców. Prze twa rza ne są gów nie sa ła ta lo do wa, ce bu -
la, mar chew, po mi do ry, ogór ki, szpi nak, cy ko ria. Po -
nad to przed się bior stwo jest do staw cą ja błek do sie -
ci re stau ra cji. Be ne fi cjent ko rzy stał już wcze śniej 
z do ta cji pro gra mu SA PARD, w ra mach któ re go prze -
bu do wał po miesz cze nia pro duk cyj ne, za in sta lo wał
sys tem uzdat nia nia wo dy, wy ko nał ka na li za cję, in -
sta la cję ele trycz ną, a tak że wy bu do wał po miesz cze -
nie sa ni tar ne. 

Opis pro jek tu
W ra mach pro jek tu be ne fi cjent roz bu do wał ha lę pro -
duk cyj ną wy po sa ża jąc ją w in sta la cje i ko mo ry
chłod ni cze do skła do wa nia ja błek i po mi do rów. Po -
nad to ku pił li nię pro duk cyj ną do prze twa rza nia sa -
łat o wy daj no ści 1 500 kg na go dzi nę. Li nia skła da
się z trzy po zio mo we go sto łu z dwu na sto ma sta no -
wi ska mi ro bo czy mi, gdzie gór ny prze no śnik jest
prze zna czo ny do od bio ru pół pro duk tu, a środ ko wy
do trans por tu su row ca. Na tym po zio mie za in sta lo -
wa ne są bla ty ro bo cze do wy kra wa nia od pa dów 
z wa rzyw oraz le je zsy po we na od pa dy pro duk cyj -
ne, któ re prze no szo ne są na dol ny po ziom, a na stęp -
nie trans por to wa ne do wy od ręb nio ne go miej sca ich
skła do wa nia. 

W skład li nii wcho dzą rów nież in sta la cje do my cia
i su sze nia sa ła ty. Myj ki, za pro jek to wa ne spe cjal nie
do czysz cze nia wa rzyw li ścia stych, za pew nia ją
do sko na ły efekt my cia.

WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE

GMINA: ZAKROCZYM

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 167 448,80 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW: 875 586,60 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 3 354 381,00 PLN
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej 

Dzię ki do fi nan so wa niu be ne fi cjent ku pił rów nież li -
nię wa żą cą i pa ku ją cą dla róż nych ty pów cię tych wa -
rzyw li ścia stych. Wie lo gło wi co wa kom bi na cyj na
wa ga od wa ża wa rzy wa z du żą do kład no ścią, co zni -
we lo wa ło wcze śniej sze stra ty z po wo du prze wa ża -
nia pro duk tów. Za sto so wa nie sys te mu au to ma -
tycz ne go pa ko wa nia do dat ko wo po pra wia wy gląd
i za pew nia więk szą trwa łość pro duk tu, uzy ska ną
przez utrzy ma nie od po wied nie go po zio mu ga zów
ochron nych w każ dym opa ko wa niu.

Zre ali zo wa na in we sty cja uspraw ni ła pro ces pro duk -
cji prze twór ni, zwięk szy ła jej zdol ność pro duk cyj ną
oraz wpły nę ła na wzrost ja ko ści prze twa rza nych pro -
duk tów.
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej 

Modernizacja zakładu specjalizującego
się w produkcji soków 

Za kres pro jek tu
Za kup ma szyn do fil tra cji i ana li zy skła du so ków,
urzą dze nia do roz ła dun ku owo ców oraz hy drau licz -
nej pra sy do wy ci ska nia so ku.

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent jest wio dą cym pro du cen tem za gęsz czo -
nych so ków owo co wych, na tu ral nych aro ma tów su -
szu owo co we go. Sprzy ja ją ce wa run ki na tu ral ne oraz
po ło że nie za kła dów w czy stych eko lo gicz nie re gio -
nach po zwa la ją utrzy mać wy so ką ja kość ofe ro wa -
nych pro duk tów. 

Opis pro jek tu
W ra mach pro jek tu be ne fi cjent ku pił wy wrot ni cę sa -
mo cho do wą, czy li ma szy nę wy ko rzy sty wa ną do roz -
ła do wy wa nia owo ców z sa mo cho dów. Urzą dze nie
do pa so wa ne jest do róż nych ty pów aut do staw -
czych. Cen tral nym ele men tem jest plat for ma, na któ -
rą wjeż dża ją sa mo cho dy. Sa mo chód jest prze chy -
la ny pod ką tem, któ ry umoż li wia swo bod ne wy sy -
py wa nie owo ców. 

Be ne fi cjent za ku pił rów nież hy drau licz ną pra sę ko -
szo wą, któ ra słu ży do wy ci ska nia so ku z owo ców.
Do cy lin dra wpro wa dza się mia zgę owo co wą, z któ -
rej na stęp nie przy po mo cy hy drau licz ne go tło ku wy -
ci ska ny jest sok. Urzą dze nie jest w peł ni skom pu -
te ry zo wa ne. Użyt kow nik usta wia od po wied ni dla
każ de go ro dza ju owo ców pro gram zgnia ta nia. Mo -
że re gu lo wać ta kie pa ra me try, jak czas zgnia ta nia
lub si ła na ci sku. Hy drau licz ny układ tło cze nia jest
her me tycz ny. Gwa ran tu je to czy stość so ku oraz mi -
ni ma li zu je je go utle nia nie. 

WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE

GMINA: ŻEGOCINA

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 756 848,80 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
W RAMACH EFRROW: 1 317 636,60 PLN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 5 077 219,00 PLN
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Zwiększanie wartości dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej 

W ra mach in we sty cji wy po sa żo no za kład w filtr próż -
nio wy, któ ry wy ko rzy sty wa ny jest do oczysz cza nia
so ków ze sta łych czę ści owo ców. Skła da się z bęb -
na po kry te go tka ni ną fil tra cyj ną, wan ny fil tra cyj nej
z osprzę tem oraz pomp. Bę ben po kry ty war stwą fil -
tra cyj ną ob ra ca się w wan nie wy peł nio nej so kiem.
Na sku tek wy two rzo nej w środ ku bęb na próż ni sok
in fil tru je do wnę trza, skąd kie ro wa ny jest do dal szej
ob rób ki. Wszyst kie czę ści sta łe owo ców za trzy mu -
ją się na war stwie fil tra cyj nej na ło żo nej na ze -
wnętrz nej stro nie bęb na. In sta la cja no we go fil tra po -
pra wi ła wy daj ność ca łej li nii pro duk cyj nej, po nie waż
od cią ża pra cę tzw. fil tra mem bra no we go, czy li
urzą dze nia do koń co wej fil tra cji so ku. Wcze śniej na
tym eta pie od dzie la ne by ły czę ści sta łe owo ców. 

Za ku pio ny filtr pły to wy to z ko lei urzą dze nie do tzw.
mi kro fil tra cji, czy li oczysz cza nia so ków z bak te rii.
Skła da się z kor pu su ze sta li nie rdzew nej, płyt fil tra -
cyj nych oraz pom py za si la ją cej. Pły ty fil tra cyj ne
umiesz cza się obok sie bie w kor pu sie ma szy ny, po
czym przy po mo cy pom py prze pusz cza przez nie
sok. Za sto so wa nie tej me to dy fil tra cji po zwa la uzy -
skać so ki o wy so kiej czy sto ści mi kro bio lo gicz nej.
Wcze śniej be ne fi cjent mógł mo ni to ro wać po ziom
bak te rii w so kach tyl ko wów czas, gdy zle cał ze -
wnętrz nym la bo ra to riom wy ko na nie ana liz mi kro bio -
lo gicz nych. 

Obec nie wszyst kie so ki pro du ko wa ne przez za kład
są oczysz cza ne z bak te rii w spo sób au to ma tycz ny. 

Be ne fi cjent za ku pił rów nież chro ma to graf, czy li la -
bo ra to ryj ne urzą dze nie do ana li zy skła du che micz -
ne go pro du ko wa nych so ków. Dzię ki te mu urzą dze -
niu be ne fi cjent mo że oce nić, czy je go pro duk ty speł -
nia ją wszyst kie sta wia ne przez kon tra hen tów wy ma -
ga nia do ty czą ce ja ko ści. 

Re ali za cja pro jek tu przy czy ni ła się do zwięk sze nia
mo cy prze ro bo wych za kła du, przy jed no cze snym
zmniej sze niu kosz tów pro duk cji. Wy ko rzy sta nie
ta kich urzą dzeń, jak chro ma to graf i filtr pły to wy, po -
mo gło pod nieść stan dar dy w za kre sie ja ko ści pro -
duk tów. 
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Cha rak te ry sty ka dzia ła nia
Do pła ty w ra mach płat no ści rol no śro do wi sko wych ma ją zre kom pen so wać rol ni kom utra tę do cho dów, któ -
re osią gnę li by ko rzy sta jąc z me tod rol ni czych przy czy nia ją cych się do de gra da cji śro do wi ska na tu ral ne -
go. Cho dzi mię dzy in ny mi o sto so wa nie na wo zów sztucz nych i środ ków ochro ny ro ślin oraz me lio ro wa -
nie okre so wo pod ta pia nych użyt ków rol nych. O do pła ty mo gą sta rać się rol ni cy użyt ku ją cy łą ki i pa stwi -
ska w spo sób eks ten syw ny oraz ci, któ rzy zde cy du ją się na pro wa dze nie go spo dar stwa me to da mi eko -
lo gicz ny mi. Do fi nan so wa nie otrzy mu ją też rol ni cy, któ rzy de cy du ją się na chów tra dy cyj nych, ro dzi mych
ras zwie rząt go spo dar skich, ta kich jak ko ni ki pol skie, by dło ra sy pol skiej – czer wo nej czy ku ry zie lo no -
nóż ki i świ nie ra sy złot nic kiej lub pu ław skiej. 

Pie nią dze z PROW 2007–2013 wspo ma ga ją też utrzy ma nie upraw tra dy cyj nych pol skich ro ślin, np. psze -
ni cy pła skur ki, pro sa, tra dy cyj nych od mian ja bło ni, ta kich jak: ana nas bier że nic ki, re ne ta kar me lic ka, jak
rów nież grusz no szą cych na zwy: be ra bo ska, pa ry żan ka oraz śliw np. wę gier ki ło wic kiej.
Dzia ła nie obej mu je 9 pa kie tów rol no śro do wi sko wych:
• Pa kiet 1. Rol nic two zrów no wa żo ne;
• Pa kiet 2. Rol nic two eko lo gicz ne;
• Pa kiet 3. Eks ten syw ne trwa łe użyt ki zie lo ne;
• Pa kiet 4. Ochro na za gro żo nych ga tun ków pta ków i sie dlisk przy rod ni czych po za ob sza ra mi NA TU RA

2000;
• Pa kiet 5. Ochro na za gro żo nych ga tun ków pta ków i sie dlisk przy rod ni czych na ob sza rach NA TU RA 2000;
• Pa kiet 6. Za cho wa nie za gro żo nych za so bów ge ne tycz nych ro ślin w rol nic twie;
• Pa kiet 7. Za cho wa nie za gro żo nych za so bów ge ne tycz nych zwie rząt w rol nic twie;
• Pa kiet 8. Ochro na gleb i wód;
• Pa kiet 9. Stre fy bu fo ro we.

W ra mach każ de go pa kie tu znaj du ją się wa rian ty rol no śro do wi sko we, któ re za wie ra ją ze sta wy za dań wy -
kra cza ją cych po za obo wią zu ją ce pod sta wo we wy ma ga nia, ja kie mu szą re ali zo wać be ne fi cjen ci np. płat -
no ści bez po śred nich. 

Je że li cho dzi o wy so kość po mo cy, płat no ści rol no śro do wi sko we okre śla się w prze li cze niu na hek tar po -
wierzch ni, sztu kę zwie rzę cia go spo dar skie go lub metr bie żą cy stre fy bu fo ro wej. Jest to płat ność, któ ra
wy pła ca na jest w for mie zry czał to wa nej i sta no wi re kom pen sa tę utra co ne go do cho du lub do dat ko wych
po nie sio nych kosz tów.

We dług da nych na 31 grud nia 2010 r., 31% be ne fi cjen tów re ali zo wa ło pa kiet rol nic two eko lo gicz ne, 19,8%
– pa kiet eks ten syw ne trwa łe użyt ki zie lo ne, 19,4% – pa kiet rol nic two zrów no wa żo ne, a 19% – pa kiet ochro -
na gleb i wód.
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Program rolnośrodowiskowy 
na obszarze torfowisk

Za kres pro jek tu
Re ali za cja pro gra mu rol no śro do wi sko we go na cen -
nych sie dli skach przy rod ni czych w ra mach pa kie -
tów do ty czą cych eks ten syw nej go spo dar ki na łą -
kach i pa stwi skach oraz ochro ny za gro żo nych ga -
tun ków pta ków i sie dlisk przy rod ni czych po za ob -
sza rem NA TU RA 2000 na tor fo wi skach przej ścio -
wych.

Be ne fi cjent
Rol nik pro wa dzi go spo dar stwo o po wierzch ni bli sko
30 ha, któ re po ło żo ne jest na ob sza rach o nie ko -
rzyst nych wa run kach go spo da ro wa nia (ONW).
Spe cja li zu je się w ho dow li trzo dy chlew nej. Po sia -
da sta do oko ło 90 świń. Ży wiec sprze da wa ny jest
in dy wi du al nym od bior com oraz współ pra cu ją cym
z uboj nia mi po śred ni kom. Rol nik upra wia psze ni cę,
ży to i ziem nia ki, któ re wy ko rzy sty wa ne są ja ko pa -
sza dla ho do wa nych zwie rząt. 

Opis dzia łań
Ce lem pro gra mu rol no śro do wi sko we go re ali zo -
wa ne go na te re nie go spo dar stwa jest ochro na lę -
go wisk pta ków, m.in. czaj ki, błot nia ka łą ko we go 
i der ka cza oraz sta no wisk przy rod ni czych mchów tor -
fow ców, bo rów ki ba gien nej i wrzo su zwy czaj ne go. 

Go spo dar stwo otrzy mu je do fi nan so wa nie w ra -
mach dwóch pa kie tów: 
• Pa kiet 3 – Eks ten syw ne trwa łe użyt ki zie lo ne – re -

ali zo wa ny jest na łą kach i pa stwi skach zaj mu ją -
cych po wierzch nię bli sko 3 ha. Na tym ob sza rze
zre zy gno wa no ze sztucz ne go na wo że nia i che -
micz nej ochro ny ro ślin. W cią gu ro ku be ne fi cjent
mo że prze pro wa dzić nie wię cej niż dwa po ko sy.
Stwa rza to ko rzyst ne wa run ki dla ży cia wie lu ro -
ślin pa stwi sko wych, bez krę gow ców i pta ków
gniaz du ją cych. Oko ło 5 –15% dział ki po zo sta je nie -
sko szo nej, co umoż li wia ro śli nom na tu ral ną re ge -
ne ra cję. 

WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE

GMINA: LINIEWO

WARTOŚĆ DOTYCHCZAS
ZREALIZOWANYCH PŁATNOŚCI: 7 605,00 PLN

PROGRAM REALIZOWANY OD 2008 ROKU
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• Pa kiet 4 – Ochro na za gro żo nych ga tun ków pta -
ków i sie dlisk przy rod ni czych po za ob sza ra mi 
NA TU RA 2000 – re ali zo wa ny jest na te re nach nie
na da ją cych się do za go spo da ro wa nia, ko sze nia
oraz wy pa su. Są to głów nie tor fo wi ska i ob sza ry
pod mo kłe, któ re zaj mu ją bli sko 3 ha. Na tym ob -
sza rze obo wią zu je cał ko wi ty za kaz prze ory wa nia,
sto so wa nia pe sty cy dów oraz bu do wa nia no wych
sys te mów me lio ra cyj nych. Be ne fi cjent zo bo wią -
za ny jest do za cho wa nia ich na tu ral ne go cha rak -
te ru w ce lu za pew nie nia wy stę pu ją cym na tych te -
re nach pta kom od po wied nich wa run ków. 
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Program rolnośrodowiskowy w zakładzie
doświadczalnym instytutu zootechniki

Za kres pro jek tu
Re ali za cja pro gra mu rol no śro do wi sko we go w ra -
mach pa kie tów do ty czą cych eks ten syw nej go spo -
dar ki na łą kach i pa stwi skach, ochro ny za gro żo nych
ga tun ków pta ków i sie dlisk przy rod ni czych oraz za -
cho wa nia za gro żo nych za so bów ge ne tycz nych
zwie rząt. 

Be ne fi cjent
Be ne fi cjen tem re ali zu je dzia łal ność rol ni czą oraz
agro tu ry stycz ną na te re nie 1,5 tys. ha, z cze go
oko ło 770 ha, to trwa łe użyt ki zie lo ne, w tym oko -
ło 400 ha, ob ję tych jest pro gra mem rol no śro do wi -
sko wym. Na 420 ha grun tów or nych upra wia ne są
ku ku ry dza, zbo ża i rze pak. 

Za kład zaj mu je się tak że ho dow lą by dła, ko ni i kóz.
Po sia da bli sko 1000 sztuk by dła ra sy Si men tal i 100
sztuk ra sy He re ford. Pro wa dzi rów nież dzia łal ność
zwią za ną z za cho wa niem tra dy cyj nych ras zwie rząt,
któ ra ob ję ta jest pro gra mem rol no śro do wi sko wym.
Od 1987 r. be ne fi cjent ho du je ko nie hu cul skie, któ -
re wy ko rzy sty wa ne są w ce lach re kre acyj nych, szko -
le nio wych i te ra peu tycz nych. Go spo dar stwo po sia -
da sta do li czą ce bli sko 110 sztuk i ofe ru je na ukę jaz -
dy, raj dy kon ne i ku li gi. Dwa ra zy w ro ku za in te re -
so wa ni mo gą wziąć udział w kil ku dnio wym prze pę -
dzie by dła i ko ni na gór skie pa stwi ska. Za kład pro -
wa dzi rów nież sta ra nia ma ją ce na ce lu od two rze nie
sta rej pol skiej ra sy ko zy kar pac kiej. Obec nie ma ich
oko ło 40 sztuk.
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Opis dzia łań
Re ali zu jąc pro gram rol no śro do wi sko wy be ne fi cjent
pro wa dzi ho dow lę gi ną cej ra sy ko ni hu cul skich, wy -
ko rzy stu jąc pa szę z na tu ral nych trwa łych użyt ków
zie lo nych bez zbyt nie go in ge ro wa nia w na tu ral ne
śro do wi sko. Ho dow la w ni czym nie prze szka dza, 
a wręcz po ma ga w ochro nie der ka cza na po -
wierzch ni pra wie 200 ha. 

Go spo dar stwo ko rzy sta z do ta cji w ra mach na stę -
pu ją cych pa kie tów:

• Pa kiet 3 – Eks ten syw ne trwa łe użyt ki zie lo ne 
– re ali zo wa ny na ob sza rze bli sko 270 ha. Są to
głów nie łą ki i pa stwi ska, na któ rych pro wa dzo ny
jest wy pas zwie rząt. Na tym ob sza rze zre zy gno -
wa no ze sztucz ne go na wo że nia i che micz nej
ochro ny ro ślin. Be ne fi cjent sto su je też tzw. opóź -
nio ne ko sze nie, któ re umoż li wia ro śli nom na tu ral -
ną re ge ne ra cję. Od 5 do 10% traw po zo sta wia się
nie sko szo nych do bar dzo póź nej je sie ni, a na wet
wcze snej wio sny ro ku na stęp ne go.

• Pa kiet 4 – Ochro na za gro żo nych ga tun ków pta -
ków i sie dlisk przy rod ni czych po za ob sza ra mi NA -
TU RA 2000 – re ali zo wa ny na ob sza rze oko ło 150
ha. Na tych te re nach be ne fi cjent utrzy mu je kra -
jo braz łą ko wy, któ ry sprzy ja ochro nie wy stę pu ją -
cych tam pta ków. 

• Pa kiet 7 – Za cho wa nie za gro żo nych za so bów ge -
ne tycz nych zwie rząt w rol nic twie. W ra mach te go
pro gra mu be ne fi cjent pro wa dzi ho dow lę ko ni
hu cul skich. Ra sa ta wy wo dzi się ze wschod nich
Kar pat i jest jed ną z naj star szych ras zna nych 
w Pol sce.

WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE

GMINA: ZARSZYN

WARTOŚĆ DOTYCHCZAS
ZREALIZOWANYCH PŁATNOŚCI: 1 611 178,40 PLN

PROGRAM REALIZOWANY OD 2005 ROKU
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Program rolnośrodowiskowy 
w gospodarstwie agroturystycznym

Za kres pro jek tu
Re ali za cja pro gra mu rol no śro do wi sko we go w ra -
mach pa kie tów do ty czą cych rol nic twa eko lo gicz ne -
go i utrzy ma nia eks ten syw ne go pa stwisk. 

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent pro wa dzi stad ni nę ko ni i go spo dar stwo
agro tu ry stycz ne. Bli sko 18 ha je go po wierzch ni sta -
no wią pa stwi ska. Po zo sta łe 23 ha zaj mu ją la sy, roz -
le wi ska i nie użyt ki. Ofer ta go spo dar stwa obej mu je
noc le gi, wy ży wie nie oraz jaz dę kon ną. Wła ści ciel po -
sia da łącz nie 26 sztuk ko ni, głów nie ra sy tra keń skiej.
Pro wa dzi na ukę jaz dy, or ga ni zu je re kre acyj ne wy -
jaz dy w te ren, a tak że szko le nia na te mat ho dow li
oraz tre nin gu ko ni. 

Opis dzia łań
Re ali za cja pro gra mu rol no śro do wi sko we go po zwa -
la na za bez pie cze nie grun tów przed ero zją wod ną. 

Po wierzch nia go spo dar stwa nie jest jed no li ta to po -
gra ficz nie – wy stę pu ją tam du że wznie sie nia, ja ry,
wą wo zy, a tak że sta wy i roz le wi ska. Wcze śniej, kie -
dy be ne fi cjent pro wa dził na tych te re nach upra wy
zbóż, po wsta wa ły szko dy eko lo gicz ne. Spły wa ją ca
po la mi wo da przy czy nia ła się do ero zji gle by. Po
zmia nie prze zna cze nia go spo dar stwa na agro tu ry -
stycz ne, na te re nach zaj mo wa nych daw niej przez
upra wy po sia ne zo sta ły tra wa oraz ro śli ny mo tyl ko -
wa te, ta kie jak ko ni czy na i lu cer na, któ re ob ję te są
do fi nan so wa niem z pro gra mu rol no śro do wi sko -
we go. Wy bór ta kiej ro ślin no ści wy eli mi no wał pro -
blem wy płu ki wa nia gle by. 
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Go spo dar stwo ko rzy sta z do ta cji w ra mach na stę -
pu ją cych pa kie tów: 

• Pa kiet 3 – Eks ten syw ne trwa łe użyt ki zie lo ne 
– re ali zo wa ny jest na bli sko 18 ha. Na te re nach ob -
ję tych pa kie tem be ne fi cjent jest zo bli go wa ny zre -
zy gno wać z ak tyw nych upraw gle by. Dla te go też
ob szar ten po kry wa darń tra wia sto-mo tyl ko wa ta.
Zre zy gno wa no na nim ze sztucz ne go na wo że nia
i che micz nej ochro ny ro ślin. W cią gu ro ku be ne fi -
cjent mo że prze pro wa dzić nie wię cej niż dwa po -
ko sy. Po zo sta wia też 5 –15% dział ki nie sko szo nej,
co umoż li wia ro śli nom na tu ral ną re ge ne ra cję.

• Pa kiet 2 – Rol nic two eko lo gicz ne – re ali zo wa ny jest
na łą kach i pa stwi skach zaj mu ją cych ob szar oko -
ło 18 ha. Te re ny ob ję te tym pa kie tem po kry wa ją się
z ob sza rem, na któ rym re ali zo wa ny jest pa kiet 3.
Be ne fi cjent po sia da cer ty fi kat zgod no ści w za kre -
sie rol nic twa eko lo gicz ne go. Te re ny ob ję te pa kie -
tem zaj mu ją łą ki. Sko szo ne tra wy wy ko rzy sty wa -
ne są ja ko pa sza dla zwie rząt. Na wo żo ne są tyl ko
przy uży ciu na wo zów or ga nicz nych. Po zwa la to za -
cho wać czy stość gle by i wód grun to wych oraz
sprzy ja róż no rod no ści bio lo gicz nej te re nów go spo -
dar stwa. Na be ne fi cjen cie cią ży obo wią zek usu wa -
nia lub skła da nia w sto gi ścię tej bio ma sy w ter mi -
nie nie dłuż szym niż 2 ty go dnie po po ko sie. 

Bo gac two fau ny i flo ry, je zio ra, la sy oraz są siedz two
Dra wień skie go Par ku Na ro do we go pod no si atrak -
cyj ność pro wa dzo nej przez be ne fi cjen ta dzia łal no -
ści agro tu ry stycz nej. W 2009 ro ku go spodar stwo za -
ję ło trze cie miej sce w wo je wódz kim kon kur sie
Agro-Eko Tu ry stycz nym „Zie lo ne La to”.

WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE

GMINA: TUCZNO

WARTOŚĆ DOTYCHCZAS
ZREALIZOWANYCH PŁATNOŚCI: 83 378,70 PLN

PROGRAM REALIZOWANY OD 2004 ROKU
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Program rolnośrodowiskowy 
w gospodarstwie z hodowlą krów 
rasy Jersey

Za kres pro jek tu
Re ali za cja pro gra mu rol no śro do wi sko we go w ra -
mach pa kie tów do ty czą cych rol nic twa eko lo gicz ne -
go i eks ten syw ne go użyt ko wa nia łąk i pa stwisk. 

Be ne fi cjent
Be ne fi cjent jest eme ry tem pro wa dzą cym go spo dar -
stwo rol ne o po wierzch ni bli sko 15 ha. Po sia da czte -
ry sztu ki by dła ra sy Jer sey, któ re wy ko rzy sty wa ne
są do pro duk cji mle ka oraz w ce lach re pro duk cyj -
nych. Mle ko oraz uro dzo ne w go spo dar stwie cie lę -
ta sprze da wa ne są oko licz nym miesz kań com. Be -
ne fi cjent po sia da też dwa ko ni ki pol skie, któ re wy -
ko rzy stu je w ce lach re kre acyj nych. Wy po ży cza je
gru pom re ali zu ją cym in sce ni za cje bi tew oraz na po -
trze by or ga ni zo wa nych na te re nie gmi ny ku li gów. 

Opis dzia łań
Re ali zo wa ny przez be ne fi cjen ta pro gram rol no-
śro do wi sko wy po zwa la chro nić wy stę pu ją ce na pod -
mo kłych łą kach sta no wi ska dzi kiej or chi dei oraz lę -
go wi ska pta ków, ta kich jak kszyk i der kacz. 

Go spo dar stwo ko rzy sta z do ta cji w ra mach na stę -
pu ją cych pa kie tów:

• Pa kiet 2 – Rol nic two eko lo gicz ne – re ali zo wa ny jest
na łą kach i pa stwi skach zaj mu ją cych oko ło 10,2 ha.
Be ne fi cjent po sia da cer ty fi kat zgod no ści w za kre -
sie rol nic twa eko lo gicz ne go. Te re ny te na wo żo ne
są tyl ko przy uży ciu na wo zów or ga nicz nych. Po zwa -
la to za cho wać czy stość gle by i wód grun to wych
oraz sprzy ja róż no rod no ści bio lo gicz nej te re nów go -
spo dar stwa. Na ben fi cjen cie cią ży obo wią zek usu -
wa nia lub skła da nia w sto gi ścię tej bio ma sy w ter -
mi nie nie dłuż szym niż 2 ty go dnie po po ko sie. 
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• Pa kiet 3 – Eks ten syw ne trwa łe użyt ki zie lo ne – re -
ali zo wa ny jest na ob sza rze 0,5 ha. Te ren ten prze -
zna czo no do wy pa su zwie rząt oraz do ko sze nia. Nie
jest sztucz nie na wo żo ny, nie sto su je się na nim środ -
ków che micz nej ochro ny ro ślin. W cią gu ro ku be -
ne fi cjent mo że prze pro wa dzić nie wię cej niż dwa po -
ko sy. Po zo sta wia też od 5 do 15% dział ki nie sko szo -
nej, co umoż li wia ro śli nom na tu ral ną re ge ne ra cję. 

• Pa kiet 5 – Ochro na za gro żo nych ga tun ków pta ków
i sie dlisk przy rod ni czych na ob sza rach NA TU RA
2000 – re ali zo wa ny jest na te re nie blis ko 11 ha i czę -
ścio wo po kry wa się z ob sza rem ob ję tym pa kie ta -
mi 2 i 3. Są to głów nie pod mo kłe łą ki, na któ rych
wy stę pu ją cen ne sta no wi ska przy rod ni cze dzi kiej
or chi dei oraz lę go wi ska pta ków, ta kich jak kszyk 
i der kacz. Na tym ob sza rze obo wią zu je cał ko wi ty
za kaz prze ory wa nia, sto so wa nia pe sty cy dów oraz
bu do wa nia no wych sys te mów me lio ra cyj nych.

Ho do wa ne w go spo dar stwie zwie rzę ta stwa rza ją
bar dzo ma łe za gro że nie dla za cho wa nia na tu ral ne -
go śro do wi ska. Kro wy ra sy Jer sey i ko ni ki pol skie
są w po rów na niu z in ny mi ra sa mi bar dzo lek kie. Pod -
czas wy pa su w mniej szym stop niu za dep tu ją ro ślin -
ność po ra sta ją cą pa stwi ska. Pod czas ko sze nia, 
w ce lu ochro ny róż nych ga tun ków zwie rząt, be ne -
fi cjent uży wa ko siar ki z krót kim ra mie niem ko szą -
cym. Dzię ki te mu zwie rzę ta ma ją więk sze szan se na
uciecz kę i nie są za bi ja ne pod czas ko sze nia. 

Na te re nach go spo dar stwa wy stę pu je bo gac two
na tu ral nych ziół i in nych ro ślin, ta kich jak dziu ra wiec,
bo be rek trój list ko wy, ku kuł ka sze ro ko list na, ku kuł ka
krwi sta, ku kuł ka pla mi sta, krusz czyk błot ny, li ste ria ja -
jo wa ta i sied mio pa lecz nik. W wy ni ku po nad prze cięt -
nej bio róż no rod no ści pa stwisk, po sia da ne przez
be ne fi cjen ta kro wy są w sta nie pro du ko wać mle ko 
o wy so kim po zio mie die nów kwa su li no lo we go, któ -
re ma ją wła ści wo ści an ty ra ko we. W 2009 ro ku go spo -
dar stwo za ję ło II miej sce w wo je wódz kim eta pie ogól -
no kra jo we go kon kur su „Naj lep sze go spo dar stwo
eko lo gicz ne” w ka te go rii eko lo gia – śro do wi sko. 
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