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Szanowni Państwo,

Mam wielką przyjemność przekazać Państwu „Katalog dobrych praktyk beneficjentów Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013”. W tegorocznej edycji umieściliśmy przykłady projektów,

których realizacja została zakończona w 2011 roku. Katalog ten może być dla Państwa wskazówką,

jak dobrze zaplanować i zrealizować projekt z wykorzystaniem pomocy finansowej udzielanej przez

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mogą się z niego Państwo również dowiedzieć,

jakie projekty i inicjatywy zyskują nasze wsparcie finansowe.

Rok 2011 w realizacji PROW był rokiem rekordowym. Wypłaciliśmy rolnikom blisko 10 miliardów

złotych – najwięcej w historii realizacji Programu. Stawia to Polskę w pozycji lidera całej Unii Euro-

pejskiej. W Niemczech, które są na drugim miejscu w UE, wypłacono o 2,8 miliarda zł mniej, a we

Francji wypłaty były niższe o prawie 4 miliardy zł.

Do końca września 2012 roku, beneficjenci Programu otrzymali już przeszło 38 mld złotych. Z roku

na rok absorbują oni coraz więcej pieniędzy, które wydają na modernizację swoich gospodarstw,

podniesienie ich konkurencyjności czy też rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Środki z PROW 2007 – 2013 wypłacane będą do 2015 r. W budżecie Programu zostało jeszcze do

rozdysponowania prawie 10 miliardów złotych. Jest więc jeszcze szansa, by polscy rolnicy i przed-

siębiorcy skorzystali z unijnej pomocy. 

Mam nadzieję, że przyszła perspektywa budżetowa UE na lata 2014 - 2020 będzie równie korzystna

dla rolnictwa i stanie się skutecznym wsparciem w procesie modernizacji polskiej wsi.

Prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (PROW 2007 - 2013)

Obszary wiejskie stanowią integralną część struktury geograficznej, ekonomicznej i społecznej Unii Europejskiej. Zajmują
około 90% jej terytorium i zamieszkane są przez ponad 56% unijnych obywateli.1 Dlatego też Wspólnota prowadzi
aktywną politykę zmierzającą do rozwoju europejskiej wsi. Strategia ta koncentruje się nie tylko na wzroście produkcji
rolnej, ale także na podniesieniu atrakcyjności wsi jako miejsca do zamieszkania i pracy. Głównym celem polityki rozwoju
obszarów wiejskich UE jest sprostanie wyzwaniom, jakie stają przed mieszkańcami terenów wiejskich oraz wykorzystanie
ich potencjału.

W latach 2007 - 2013 unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich skupia się na trzech zagadnieniach (tzw. osiach tema-
tycznych). Są to:
• poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
• poprawa stanu środowiska i terenów wiejskich;
• poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz wspieranie dywersyfikacji gospodarki wiejskiej. 

Wokół powyższych osi tematycznych zbudowano założenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program ten
został stworzony do zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie rozwoju terenów wiejskich pod
kątem takich kierunków priorytetowych, jak: poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska
naturalnego na obszarach wiejskich, poprawa jakości życia mieszkańców wsi, różnicowanie gospodarki wiejskiej,
wdrażanie strategii rozwoju, współpracy i aktywizacji społeczności lokalnych.

Polskie obszary wiejskie zajmują szczególne miejsce na mapie Unii Europejskiej - stanowią ponad 93% powierzchni
naszego kraju i zamieszkane są przez 39% ogółu ludności.2 Absolutna liczba ludności wiejskiej w Polsce jest zbliżona
do jej liczby we Francji, mniejsza niż w Niemczech (o prawie 6 mln) i Włoszech (o ponad 4 mln) oraz znacznie wyższa
w porównaniu z innymi krajami Wspólnoty. Na polskiej wsi mieszka około 11% wszystkich mieszkańców wsi UE.

Rolnictwo jest ważnym sektorem polskiej gospodarki, który zatrudnia 15% pracujących.3 Polska zajmuje drugie miejsce
w UE (po Rumunii) pod względem liczby gospodarstw rolnych.

Modernizacja i rozwój wsi oraz sektora rolnospożywczego stanowią jeden z priorytetów wykorzystania środków unijnych
w Polsce. Dlatego też w prowadzonej polityce szczególne znaczenie mają instrumenty wsparcia skierowane w różnych
formach na obszary wiejskie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. 

Polska jest jednym z większych beneficjentów WPR. Na realizację zadań PROW 2007 - 2013  otrzymała największą
wśród unijnych krajów pulę środków (13,4 mld euro) z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich
(Wykres 1). Środki te uzupełnione są o wkład budżetu krajowego, który wynosi 4 mld euro. W ramach wydatków
EFRROW finansowane są także zobowiązania z lat 2004 - 2006 w wysokości 3 mld euro, podjęte w ramach Planu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2004 - 2006. 

Wykres 1. EFRROW w podziale na poszczególne państwa członkowskie UE, w mln euro (stan na dzień 30.09.2012 r.).

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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Włochy

Rumunia
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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

9 079,7

8 985,8

8 124,2

8 053,1

7 584,5

4 612,1

4 056,6

4 025,6

3 906,2

3 860,1

2 857,5

2 642,2

2 494,5

2 155,0

1 996,9

1 953,1

1 765,8

1 054,4

916,0

723,7

593,2

577,9

487,5

164,6

95,0

77,7

Źródło: na podstawie European Commission, Directorate-General For Agriculture And Rural
Development, Directorate G. Horizontal aspects of rural development, AGRI/2012/1398641-
EN, http://circa.europa.eu/
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Działania PROW na lata 2007 - 2013 realizowane są w ramach czterech strategicznych osi priorytetowych (Tabela 1).

Tabela 1. Budżet PROW 2007 - 2013 w Polsce, w podziale na osie w mld euro (stan na dzień 20.09.2012 r.).

BUDŻET
Udział % 

w 
kwocie ogółem

Oś 1. Poprawa 
konkurencyjności sektora 

rolnego i leśnego

Oś 2. Poprawa środowiska
naturalnego i obszarów 

wiejskich

Oś 3. Jakość życia na 
obszarach wiejskich 

i różnicowanie gospodarki
wiejskiej

Oś 4. LEADER

7,5

5,3

3,6

0,8

0,2

17,4

43,1

30,5

20,7

4,6

1,1

100,0

Pomoc technicza

KWOTA OGÓŁEM

Źródło: Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, MP z 2012 r., poz. 678.

Realizacja PROW 2007 - 2013 przez ARiMR w latach 2007 - 2012

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej, ARiMR odgrywa kluczową rolę w procesie wdrażania programów
współfinansowanych z budżetu wspólnotowego, które adresowane są do rolnictwa. 

W latach 2007 - 2013 ARiMR pełni funkcję agencji płatniczej dla większości instrumentów Wspólnej  Polityki Rolnej (płat-
ności bezpośrednie, PROW 2007 - 2013) oraz podmiotu wdrażającego 14 z 22 działań PROW 2007 - 2013 i pomocy
technicznej. 

Proces akredytacji ARiMR jako agencji płatniczej PROW 2007 - 2013 zakończony został w 2009 r. Agencja otrzymała
pełne pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich działań pomocowych oraz pomocy technicznej. ARiMR spełniła tym
samym unijne standardy i może w pełnym zakresie obsługiwać działania PROW 2007 - 2013. Agencja realizuje również
płatności dla wszystkich działań PROW 2007 - 2013.

Instytucja Zarządzająca PROW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) delegowała część zadań do innych podmiotów,
zachowując przy tym pełną odpowiedzialność za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wykonywania tych zadań.
Zadania Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania PROW 2007 - 2013 realizowane są przez następujące podmioty:

• Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR);
ARiMR jest podmiotem wdrażającym 14 (z 22) działań. Funkcja ta obejmuje przede wszystkim zadania związane z przy-
jęciem i obsługą wniosku o przyznanie pomocy, monitoringiem postępu wdrażania działań i sprawozdawczością. ARiMR
odpowiada także za wdrażanie pomocy technicznej w Programie. 
• Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w zakresie 1 działania;
• Agencję Rynku Rolnego (ARR) w zakresie 1 działania;
• samorządy województw w zakresie 6 działań.

Do 30 września 2012 r. ARiMR wypłaciła beneficjentom w ramach wszystkich uruchomionych działań PROW 2007 -
2013 kwotę ponad 38 mld zł. Co roku tempo wypłat ze środków PROW 2007 - 2013 realizowanych przez ARiMR 
sukcesywnie się zwiększa (Wykres 2).  
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Wykres 2. Kwota pomocy udzielonej w ramach PROW 2007 - 2013 w latach 2007 - 2011 w mld zł.

2007 2008 2009 2010
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6,5
8,4
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Od początku realizacji programu najwięcej środków z PROW na lata 2007 - 2013 otrzymały województwa: mazowieckie,
wielkopolskie, lubelskie, a najmniej: opolskie, śląskie oraz lubuskie. 

Wykres 3. Pomoc udzielona przez ARiMR w ramach PROW 2007 - 2013 według województw w mld zł (stan na dzień  
30.09.2012 r.).

Mazowieckie

Wielkopolskie

Lubelskie

Podlaskie

Łódzkie

Kujawsko-pomorskie

Warmińsko-mazurskie

Zachodniopomorskie

Świętokrzyskie

Pomorskie

Dolnośląskie

Podkarpackie

Małopolskie

Lubuskie

Śląskie

Opolskie

Inne działania bez podziału 
na województwa

5,4

4,6

3,7

3,1

2,6

2,5

2,2

1,8

1,8

1,8

1,7

1,1

0,9

0,4

1,7

1,7

1,1
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Tabela 2. Zrealizowane płatności PROW 2007 - 2013 w ramach poszczególnych osi i działań z uwzględnieniem 
zobowiązań za lata 2004 - 2006, stan danych na dzień 30 września 2012 r.

Oś/Działanie
Zrealizowane płatności 

Kwota w mln zł Udział % w kwocie   
ogółem

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 18 397,6 48,3

111 - Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 42,1 0,1

112 - Ułatwianie startu młodym rolnikom 1 560,4 4,1

113 - Renty strukturalne* 6 430,5 16,9

114 - Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 61,8 0,2

121 - Modernizacja gospodarstw rolnych 5 748,0 15,1

123 - Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 1 486,8 3,9

125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostoso-

waniem rolnictwa i leśnictwa
451,9 1,2

126 - Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk   

żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegaw-

czych 

162,6    0,4

132 - Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 13,2 < 0,1    

133 - Działania informacyjne i promocyjne 1,2    < 0,1

141 - Wspieranie gospodarstw niskotowarowych - zobowiązania 2004-2006* 2 130,0    5,6

142 - Grupy producentów rolnych* 309,1 0,8

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 12 477,9 32,7

211/212 - Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
6 770,7 17,8

214 - Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)* 4 952,5 13,0

221/223 - Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż 
rolne* 599,0 1,6

226 - Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy 

oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych 
155,6    0,4

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie      
gospodarski wiejskiej

6 113,5   16,0    

311 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 744,0 2,0

312 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 658,8 1,7

321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 3 201,1 8,4

322/323/313 - Odnowa i rozwój wsi 1 509,6 4,0

Oś 4 LEADER 795,6 2,1

4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 569,4 1,5

421 - Wdrażanie projektów współpracy 3,8 < 0,1

431 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja 222,3 0,6

Pomoc techniczna 322,2 0,8

Kwota ogółem    38 106,8 100,0

* obejmuje zobowiązania podjęte w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 - 2006
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Charakterystyka wybranych działań PROW 2007 - 2013 przedstawionych w katalogu

Działanie 121 – Modernizacja gospodarstw rolnych

Działanie to ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wyko-
rzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnico-
wanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony
środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt. Beneficjentem działania może być osoba
fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. 

Działanie 112 – Ułatwianie startu młodym rolnikom

Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym poprzez ułatwienie przejmowania lub zakłada-
nia gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Pomoc udzielana w formie
jednorazowej premii przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadze-
nie gospodarstwa rolnego.

Działanie 311 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Działanie ma na celu różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, do-
mowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarol-
niczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Pomoc w formie zwrotu
kosztów w ramach działania udzielana jest z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie m.in. usług dla gospo-
darstw i ludności, sprzedaży, usług turystycznych i transportowych. Beneficjentem działania może być osoba fizyczna
ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik,
małżonek rolnika lub domownik. 

Działanie 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy,
a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Pomoc udzielana jest podmiotom z tytułu inwestycji
związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw w formie zwrotu części kosztów. Beneficjentem działania
może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która pro-
wadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekra-
czający w złotych równowartości 2 mln euro. 

Działanie 123 – Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Pomoc może być przyznana na dofinansowanie projektów dotyczących przetwórstwa i wprowadzania do obrotu pro-
duktów rolnych, z wyłączeniem produktów rybnych. Pomoc udzielana jest na realizację projektów związanych z moder-
nizacją lub budową zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi.
Beneficjentem może być podmiot prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów
rolnych, spełniających kryteria w zakresie liczby zatrudnionych i obrotu. 

Działanie 214 – Program rolnośrodowiskowy

Celem działania jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich. Działanie obejmuje 9 pakietów rolno-
środowiskowych. W ramach każdego pakietu znajdują się warianty rolnośrodowiskowe, które zawierają zestawy zadań
wykraczających poza obowiązujące podstawowe wymagania i które nie pokrywają się z innymi instrumentami Wspólnej
Polityki Rolnej (WPR). Płatność rolnośrodowiskowa wypłacana jest w formie zryczałtowanej i stanowi rekompensatę
utraconego dochodu, dodatkowych poniesionych kosztów oraz ponoszonych kosztów transakcyjnych. 
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225 000,00 PLN

Modernizacja gospodarstw rolnych

Zakup systemu klatkowego

Dane beneficjenta:

Gospodarstwo Rolne

Zgierz

WOJEWÓDZTWO:   

ŁÓDZKIE

GMINA:   

ZGIERZ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

796 152,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:  

Beneficjent

Beneficjent jest rolnikiem, który prowadzi gospodarstwo specjalizujące się

w produkcji jaj. Posiada prawie 20 tys. kur niosek rasy Isa Brown, która

uznawana jest za jedną z najbardziej wydajnych. Kury zaczynają nieść jaja

już w 18 tygodniu życia. Beneficjent sam prowadzi odchów kurcząt, co po-

zwala mu na stałą regenerację stada. Kury, które utraciły wartość produk-

cyjną odsprzedawane są do lokalnych ubojni.  

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent wyposażył kurniki w system

klatkowy marki Big Dutchman. Układ składa się z pięcio- i sześcio- piętro-

wych klatek z wbudowanym systemem żywienia i pojenia, maszyn do

zbioru jaj oraz przenośnika taśmowego. Dzięki zrealizowanej inwestycji

możliwe było zwiększenie stada niosek. 

300 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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225 000,00 PLN

Beneficjent

Beneficjent prowadzi gospodarstwo o powierzchni około 70 ha specjali-

zujące się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Większą część gospodarstwa

zajmują uprawy rzepaku oraz kilku gatunków zbóż. Beneficjent posiada też

24 krowy mleczne, z których uzyskuje ponad 100 tys. litrów mleka rocznie. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanej inwestycji beneficjent zakupił kombajn zbożowy

oraz wymienił, wykorzystywany w pracach na terenie gospodarstwa,

ciągnik rolniczy. Wcześniej gospodarstwo nie dysponowało własnym kom-

bajnem. Na okres żniw maszynę wypożyczano, co generowało dodatkowe

koszty oraz utrudniało pracę.   

Modernizacja gospodarstw rolnych

Zakup nowego ciągnika i  kombajnu

Dane beneficjenta:

Gospodarstwo Rolne

Marzena Jaroszewicz

Hołowno 68

21 - 222 Podedwórze

marja68@wp.pl

tel. 0 - 508 510 986

WOJEWÓDZTWO:   

LUBELSKIE

GMINA:   

PODEDWÓRZE

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

671 440,00 PLN

DOFINANSOWANIE 
W RAMACH PROW 2007-2013:  

300 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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270 000,00 PLN

Modernizacja gospodarstw rolnych

Nowe maszyny u producenta mleka

WOJEWÓDZTWO:   

LUBELSKIE

GMINA:   

LEŚNA PODLASKA

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

657 176,00 PLN

DOFINANSOWANIE 
W RAMACH PROW 2007-2013:  

Beneficjent

Beneficjent prowadzi gospodarstwo o powierzchni 60 ha z czego około 

20 ha zajmują łąki. Beneficjent specjalizuje się w produkcji mleka. Posiada

stado liczące 40 krów, z którego w skali roku uzyskuje 250 tys. litrów mleka.

Część powierzchni gospodarstwa zajmują uprawy roślin takich jak kukury-

dza i różne rodzaje zbóż, z których produkowana jest pasza dla krów. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanej inwestycji beneficjent zmodernizował park ma-

szynowy. Projekt pozwolił sfinansować zakup dwóch ciągników rolniczych,

kosiarki, agregatu prądotwórczego o mocy 7-10 kw, schładzarki zamkniętej

do mleka, aparatów udojowych wraz z niezbędnym osprzętem, a także

prasy zwijającej o szerokości pobieracza 1,95 mm.  

300 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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207 412,50 PLN

Modernizacja gospodarstw rolnych

Gospodarstwo ogrodnicze

Dane beneficjenta:

Laboratorium Kultur

Tkankowych

Agnieszka Pawlak-Anhalt

Bukowa 3

86 - 065 Łochowo

lab@vitroflora.com.pl

tel. (52) 325 70 05

WOJEWÓDZTWO:   

KUJAWSKO-POMORSKIE

GMINA:   

DOBRCZ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

641 047,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:  

Beneficjent

Beneficjent prowadzi Laboratorium Kultur Tkankowych specjalizujące się

w rozmnażaniu oraz produkcji sadzonek roślin ozdobnych i użytkowych

metodą in vitro. Na terenie gospodarstwa znajdują się klimatyzowane po-

mieszczenia wyposażone w regały i półki do przechowywania sadzonek.

Przy produkcji sadzonek i materiałów elitarnych do zakładania mateczni-

ków beneficjent wykorzystuje technikę szybkiego namnażania wegetatyw-

nego (klonowania). Ten rodzaj rozmnażania jest wielokrotnie szybszy niż

tradycyjny. Dzięki wykorzystaniu namnażania wegetatywnego możliwe jest

pozyskanie materiału najwyższej jakości, który jest wolny od chorób wiru-

sowych i bakteryjnych. Laboratorium posiada liczne certyfikaty jakości 

z liczących się na świecie ośrodków naukowych.

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent wyposażył Laboratorium

Kultur Tkankowych w nowoczesne urządzenia takie jak mikrofalowy stery-

lizator przepływowy i jezdne regały produkcyjne. Zakupiony w ramach in-

westycji sterylizator jest urządzeniem wykorzystywanym do sterylizacji

podłoży na  których odbywa się rozmnażanie roślin. Pozwala to zachować

czystość mikrobiologiczną materiałów służących do produkcji mikrosadzo-

nek. Ruchome półki  produkcyjne wyposażone są w oświetlenie i służą do

wzrostu roślin w kulturach in vitro.

276 550,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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221 250,00 PLN

Beneficjent

Beneficjent prowadzi gospodarstwo o powierzchni 65 ha specjalizujące się

w produkcji roślin ozdobnych takich jak drzewa i krzewy iglaste, drzewa

alejowe oraz pnącza. Rocznie produkuje ponad milion sadzonek, które tra-

fiają do odbiorców hurtowych takich jak sklepy i centra ogrodnicze.  

Opis projektu

W ramach zrealizowanej inwestycji beneficjent zwiększył możliwości pro-

dukcyjne swojego gospodarstwa poprzez obsadzenie nowego, 3 hektaro-

wego matecznika. W tym celu zakupił 3 letnie rośliny takich gatunków jak

cyprys, jałowiec, tuja i cis. 

Projekt pozwolił też sfinansować zakup no-

wego ciągnika. Wcześniej beneficjent ko-

rzystał z ciągnika o znacznie mniejszej

mocy, który nie sprawdzał się w transporcie

dużej ilości sadzonek. Nowa maszyna uła-

twiła transport i obsługę logistyczną goto-

wych produktów.  

Modernizacja gospodarstw rolnych

Rozwój szkółki  drzew i  krzewów iglastych

Dane beneficjenta:

Gospodarstwo Szkółkarskie

Jacek Jurgielewicz

ul.Elbąska 40

14 - 500 Braniewo 

jurgielewicz@jurgielewicz.com.pl

www.jurgielewicz.com.pl

tel. 0 - 602 658 037

WOJEWÓDZTWO:   

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

GMINA:   

BRANIEWO

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

636 200,00 PLN

DOFINANSOWANIE 
W RAMACH PROW 2007-2013:  

295 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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106 719,90 PLN

Modernizacja gospodarstw rolnych

Budowa tuczarni u hodowcy trzody chlewnej

Dane beneficjenta:

Gospodarstwo Rolne

Józef Jendrek

Kuniów 114

46 - 200 Kluczbork

tel. 0 - 505 144 751

WOJEWÓDZTWO:

OPOLSKIE

GMINA:

KLUCZBORK

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

567 587,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjent prowadzi gospodarstwo o powierzchni ponad 22 ha. Specjali-

zuje się w hodowli tuczników. Na początku każdego sezonu kupuje młode

warchlaki, które po odkarmieniu, jako dojrzałe tuczniki odsprzedawane są

do lokalnej ubojni. Rocznie gospodarstwo beneficjenta jest w stanie od-

chować około 500 tuczników.  

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu bene-

ficjent wybudował nowy budynek tuczarni

oraz zmodernizował budynek paszarni.

Inwestycja pozwoliła sfinansować zakup

oraz instalację silosów do przechowywa-

nia paszy oraz paszociągu do automa-

tycznego podawania pokarmu.  

142 293,20 PLN

W  TYM ŚRODKI EFRROW: 
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118 066,50 PLN

Modernizacja gospodarstw rolnych

Budowa studni głębinowych i  zakup deszczowni

Dane beneficjenta:

Gospodarstwo Rolne

Adam Pawlak

Szemborowo 13

62 - 420 Strzałkowo

gosp-rolne@wp.pl

tel. 0 - 600 362 643

WOJEWÓDZTWO:   

WIELKOPOLSKIE

GMINA:   

STRZAŁKOWO

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

480 137,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013: 

Beneficjent

Beneficjent prowadzi gospodarstwo o powierzchni ponad 40 ha 

i specjalizuje się w produkcji roślinnej. Na terenie gospodarstwa prowa-

dzone są uprawy cebuli, buraka cukrowego, pszenicy oraz rzepaku. 

Opis projektu

W ramach projektu beneficjent wybudował trzy studnie głębinowe oraz za-

kupił deszczownię polową - maszynę służącą do nawadniania upraw po-

lowych. System nawadniający deszczowni składa się z metalowego

stelażu, rurociągu doprowadzającego wodę oraz pompy elektrycznej. Po-

nadto otrzymane środki pozwoliły beneficjentowi sfinansować zakup innych

maszyn rolniczych takich jak ładowacz czołowy, opryskiwacz oraz przy-

stawka do zbioru rzepaku. Budowa studni głębinowych oraz zakup desz-

czowni przyczyniły się do uniezależnienia warunków produkcji od nie-

korzystnych warunków pogodowych.

157 422,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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134 042,40 PLN

Modernizacja gospodarstw rolnych

Rozbudowa budynku i  zakup sprzętu

Dane beneficjenta:

Gospodarstwo Rolne

Mariusz Andrzejewski

Ziemięcin 23

62 - 619 Sadlno

shvagier1@wp.pl

tel. (63) 261 20 44

0 - 607 487 967

WOJEWÓDZTWO:   

WIELKOPOLSKIE

GMINA:   

WIERZBINEK

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

366 258,00 PLN

DOFINANSOWANIE 
W RAMACH PROW 2007-2013: 

Beneficjent 

Beneficjent posiada gospodarstwo o wielkości 35 ha oraz dodatkowo dzier-

żawi około 40 ha. Specjalizuje się w produkcji mleka i rocznie produkuje

około 200 tys. litrów, które odsprzedaje Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej

w Kole. Obecnie jego stado liczy 40 krów oraz 35 jałówek. Na terenie go-

spodarstwa prowadzony jest także rozród zwierząt. Młode byki odsprze-

dawane są okolicznym rolnikom, a jałówki wykorzystywane są do

regeneracji macierzystego stada. Na obszarze około 35 ha beneficjent pro-

wadzi uprawy kukurydzy oraz lucerny. Zebrane plony przeznaczane są na

paszę dla krów. Beneficjent skorzystał również z dofinansowania w ramach

działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, które przeznaczył na bu-

dowę płyty obornikowej. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent przeprowadził moderniza-

cję swojego gospodarstwa obejmującą rozbudowę budynku obory oraz

zakup maszyn takich jak paszowóz, kosiarka dyskowa oraz chwytak typu

krokodyl. Kosiarka dyskowa to urządzenie zaprojektowane do koszenia

roślin uprawnych, które przeznaczane są na paszę. Paszowóz pozwala na

dokładne rozdrobnienie i wymieszanie wszystkich składników paszy. Chwy-

tak typu krokodyl to montowana na ładowaczu łyżka, ułatwiająca załadunek

paszy przygotowanej z podsuszonych roślin.

178 723,20 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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43 897,50 PLN

Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstwa produkującego mleko

Dane beneficjenta:

Mirosław Zabłocki

Gościniec 88

tel. (95) 761 88 31

WOJEWÓDZTWO:   

LUBUSKIE

GMINA:  

ZWIERZYN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

119 986,00 PLN

DOFINANSOWANIE 
W RAMACH PROW 2007-2013:  

Beneficjent

Beneficjentem jest rolnik, który prowadzi gospodarstwo rodzinne o po-

wierzchni 31 ha, specjalizujące się w produkcji mleka. Beneficjent posiada

stado krów liczące 36 sztuk. Około 165 tys. litrów mleka, produkowanego

na terenie gospodarstwa, jest sprzedawane głównie Mleczarni Mlekpol 

z Grajewa. Na terenie gospodarstwa beneficjent prowadzi uprawy zbóż 

i kukurydzy, które wykorzystuje do produkcji paszy dla krów. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanej inwestycji beneficjent zakupił wszystkie maszyny,

które wykorzystuje do prowadzenia działalności, tj. ładowacz czołowy, roz-

rzutnik obornika, maszyny do produkcji paszy w postaci tzw. kruszonki,

prasę zwijającą oraz zgniatacz do ziarna. Ładowacz czołowy to urządzenie

w postaci dużej łyżki montowanej

na ciągniku, które służy benefi-

cjentowi m.in. do wywozu nie-

czystości z obory. Zgniatacz wy-

korzystywany jest do miażdżenia

ziarna wszystkich rodzajów zbóż.

Dzięki temu beneficjent uzyskuje

tzw. kruszonkę czyli paszę, która

według hodowców jest łatwiej

przyswajalna dla bydła. 48 775,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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34 195,12 PLN

Modernizacja gospodarstw rolnych

Plantacja borówki wysokiej

WOJEWÓDZTWO:   

OPOLSKIE

GMINA:

KRAPKOWICE

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

111 248,00 PLN

DOFINANSOWANIE

W RAMACH PROW 2007-2013:  

Beneficjent

Beneficjent prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni ponad 

10 ha. Specjalizuje się on w produkcji borówki wysokiej, pod uprawę której

wygospodarował 6 ha, w tym 2 ha w ramach zrealizowanego projektu.

Plantacja obejmuje rośliny takich odmian jak Duke, Bluecrop, Spartan oraz

Toro. Dojrzałe owoce sprzedawane są na rynku lokalnym. W przyszłości

beneficjent planuje uzyskać międzynarodowy certyfikat producentów owo-

ców i warzyw Global Gap, który ułatwi mu nawiązywanie kontaktów han-

dlowych z większymi kontrahentami takimi jak hurtownie i sieci sklepów. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent powiększył obszar upraw

borówki wysokiej o 2 ha. W tym celu zakupił około 5 tys. sadzonek owoców.  

45 593,50 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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37 500,00 PLN

WOJEWÓDZTWO:   

KUJAWSKO-POMORSKIE

GMINA:

LIPNO

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:  

50 000,00 PLN
W TYM ŚRODKI EFRROW: 

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Budowa koziarni

Dane beneficjenta:

Adam Skonieczny

Ignackowo 39 

87 - 600 Lipno

adam_skonieczny@wp.pl

tel. (54) 287 23 65 

Beneficjent 

Beneficjent posiada gospodarstwo o powierzchni 18 ha i specjalizuje się

w produkcji koziego mleka. Obecnie utrzymuje stado liczące 100 kóz rasy

polskiej barwnej uszlachetnionej. Roczna produkcja w jego gospodarstwie,

wynosi ponad 40 tys. litrów mleka i sprzedawana jest głównie do Mleczarni

Turek. Na terenie gospodarstwa beneficjent prowadzi także hodowlę szyn-

szyli. Posiada ich około 100 sztuk. Rocznie z tej hodowli uzyskuje około

300 młodych szynszyli, które odsprzedaje firmie specjalizującej się w sku-

pie i sprzedaży skór.   

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu benefi-

cjent wybudował nowoczesną koziarnię.

Budynek o powierzchni 500 m2 przezna-

czony jest dla jego stada. Zainstalowana

aparatura, w postaci czujników pomiaro-

wych i systemów grzewczych, pozwala na

stałe utrzymywanie odpowiedniego dla kóz

mikroklimatu. W celu zapewnienia zwierzę-

tom większej swobody budynek zostanie

połączony z 30 - arowym otwartym wybie-

giem.
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37 500,00 PLN

WOJEWÓDZTWO:   

ZACHODNIOPOMORSKIE

GMINA:   

NOWOGARD

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:  

50 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Hodowla bydła ras mięsnych

Dane beneficjenta:

Gospodarstwo Ekologiczne

Katarzyna Kędzia

Boguszyce 26

72 - 200 Nowogard

kasia.tobola@wp.pl

tel. 0 - 601 850 690

Beneficjent 

Beneficjent posiada gospodarstwo o powierzchni 46 ha, na którym prowa-

dzi hodowlę rozrodową bydła ras mięsnych. Hodowla liczy 50 sztuk ras 

Simental, Limousine oraz Charolaise. Bydło ras mięsnych jest bardzo wy-

trzymałe i znacznie prostsze w utrzymaniu od bydła ras mlecznych. W prze-

ciwieństwie do krów mlecznych, krowy ras mięsnych mogą przez cały rok

przebywać na otwartej przestrzeni. Cielęta, odchowane na terenie gospo-

darstwa, odsprzedawane są hodowcom z całej Polski. Obszar 15 ha be-

neficjent przeznaczył pod uprawę roślin motylkowych, które wykorzystuje

jako paszę dla bydła. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent powiększył swoje stado 

o 15 krów – mamek, które pozwolą na zwiększenie możliwości produkcji

hodowlanej gospodarstwa.  
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37 500,00 PLN

WOJEWÓDZTWO:   

ŁÓDZKIE

GMINA:   

BIAŁA RAWSKA

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013: 

50 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Zakup drzewek jabłoni i  tyczek bambusowych

Dane beneficjenta:

Radosław Lenart

Błażejewice

tel. 0 - 609 821 946

Beneficjent 

Beneficjent posiada gospodarstwo o powierzchni ponad 11 ha, na którym

prowadzi działalność sadowniczą. Specjalizuje się w uprawie jabłoni. Zbie-

rane owoce sprzedaje do punktów skupu. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent zakupił młode drzewka

jabłoni oraz kilkanaście tysięcy tyczek bambusowych, które wykorzystuje

do podtrzymywania drzewek. 
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37 500,00 PLN

WOJEWÓDZTWO:   

WIELKOPOLSKIE

GMINA:   

WIERZBINEK

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:  

50 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Budowa płyty obornikowej

Dane beneficjenta:

Gospodarstwo Rolne

Mariusz Andrzejewski

Ziemięcin 23

62 - 619 Sadlno

shvagier1@wp.pl

tel. 0 - 607 487 967

(63) 261 20 44

Beneficjent 

Beneficjent posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 75 ha, wraz 

z dzierżawami. Specjalizuje się w produkcji mleka. Rocznie produkuje

około 200 tys. litrów, które sprzedaje do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej

w Kole. Obecnie jego stado liczy 40 krów oraz 35 jałówek. Na obszarze 

35 ha beneficjent prowadzi również uprawy kukurydzy oraz lucerny, z prze-

znaczeniem na paszę dla krów. W związku z rozwojem swojego gospodar-

stwa wystąpił również o dofinansowanie w ramach działania „Modernizacja

gospodarstw rolnych”. Otrzymał środki na zakup sprzętu rolniczego: pa-

szowozu, kosiarki dyskowej oraz chwytaka.

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent wybudował płytę oborni-

kową oraz zbiornik na gnojowicę. Nowe instalacje umożliwiają beneficjen-

towi magazynowanie obornika.
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Uruchomienie usług związanych z budownictwem

Dane beneficjenta:

Wykopy - roboty ziemne
Barbara Dubicka - 
Kaczmarczyk
ul. Ks. Wł. Terlikowskiego 17
66 - 006 Ochla
tel. 0 - 668 014 868

WOJEWÓDZTWO:   

LUBUSKIE

GMINA:   

ZIELONA GÓRA

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

334 176,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent 

Beneficjent prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 260 ha.
Głównym kierunkiem działalności jest produkcja sadzonek truskawki na
około 30 ha oraz owoców truskawek na kolejnych 20 ha. Pozostała po-
wierzchnia została zagospodarowana pod uprawę warzyw cebulowych,
zbóż i rzepaku. Gospodarstwo jest członkiem Grupy Producentów Owoców
i Warzyw „HORTUS” – Zrzeszenia, którego współzałożycielem była wła-
ścicielka gospodarstwa i która do dziś pełni w nim funkcję prezesa. Produ-
kowane na terenie gospodarstwa sadzonki sprzedawane są na rynku
europejskim i afrykańskim. 

Opis projektu

W związku z intensywnym rozwojem okolicznych miejscowości 
i rosnącą liczbą nowych inwestycji beneficjent postanowił rozszerzyć swoją
działalność o usługi budowlane. W tym celu zakupił koparko – ładowarkę,
która wykorzystywana jest przy zleceniach z zakresu robót ziemnych, bu-
dowlanych oraz wodno - kanalizacyjnych. Ponadto wykonywany zakres
prac pozwolił na wykorzystanie
już posiadanego przez gospo-
darstwo sprzętu, takiego jak
ciągniki oraz przyczepy. Dzięki
zrealizowanej inwestycji stwo-
rzono nowe stanowiska pracy. 

100 000,00 PLN

75 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Uruchomienie działalności agroturystycznej

Dane beneficjenta:

Edward Przyłucki
Brożówka 3A/4 
11 - 612 Kruklanki
grhbroz@poczta.fm
www.dworektamara.pl
tel. 0 - 503 025 305

(87) 421 72 53

WOJEWÓDZTWO:   

WARMIŃSKO - MAZURSKIE

GMINA:

KRUKLANKI

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

330 858,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent 

Beneficjentem jest rolnik, który zdecydował się na uruchomienie dodatko-
wej działalności agroturystycznej. Jego gospodarstwo położone jest nad
Jeziorem Brożówka, w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Boreckiej. Dla
gości przygotowane zostały pokoje dwuosobowe, rodzinne oraz jeden
apartament. Oferta rekreacyjna obejmuje dostęp do prywatnego pomostu,
plaży, grillowiska, wspólnej sali telewizyjnej oraz jadalni. Na miejscu goście
mogą wypożyczyć quady i rowery turystyczne, a także wziąć udział 
w lekcjach jazdy konnej.

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent wykonał remont dworku 
z II połowy XIX wieku, który został zaadaptowany na potrzeby działalności
agroturystycznej. Beneficjent odrestaurował park oraz ceglano - kamienne
zabudowania podwórza gospodarczego, znajdujące się w bezpośrednim
otoczeniu dworku. Kompleks utrzymany jest w stylu późno klasycysty-
cznym z elementami neogotyku.

100 000,00 PLN

75 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Soki z „Wiatrowego sadu”

Dane beneficjenta:

„Wiatrowy Sad”
Grażyna Wiatr
Kałęczew 14
95 - 061 Dmosin
soki@wiatrowysad.pl
www.wiatrowysad.pl
tel. 0 - 604 982 197

WOJEWÓDZTWO:   

ŁÓDZKIE

GMINA:   

DMOSIN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

289 375,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent 

Beneficjentem jest rolnik, który prowadzi własne gospodarstwo sadownicze
i w ramach rozwoju własnej działalności rozpoczął produkcję soków. Pilo-
tażowa partia wyprodukowanego przez beneficjenta soku po testach labo-
ratoryjnych zaprezentowana została na wystawie Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego Bratoszewice, gdzie uzyskała wyróżnienie i dyplom
w kategorii soki i napoje. W lutym 2011 roku sok został wpisany na Listę
Produktów Tradycyjnych. Beneficjent uzyskał certyfikat Natura Food 2010,
a także wiele dyplomów i wyróżnień na ogólnokrajowych targach i konkur-
sach. Produkowane przez beneficjenta soki to głównie soki jabłkowe z do-
datkiem innych owoców i warzyw m.in. sok jabłkowo - marchwiowy,
jabłkowo - aroniowy i sok jabłkowy z czarną porzeczką.

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent zakupił kompletną linię do
produkcji soków tłoczonych z warzyw i owoców. W jej skład wchodzi
urządzenie myjące i mielące o wydajności do 2 000 kg/h, prasa jedno-
taśmowa o mocy do 700 kg/h, urządzenie do pasteryzacji o wydajności 
500 l/h, rozlewacz, zbiorniki ze stali szlachetnej wraz z sitem wiszącym 
o pojemności 1 000 l. Obecnie linia przetwarza około 700 kg owoców na
godzinę.

100 000,00 PLN

75 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Dworek pod sową Celinką

Dane beneficjenta:
Gospodarstwo agroturystyczne
Aleksandra Heflik
Kochłowy Celinka 58
63 - 500 Ostrzeszów
heflik.celinka@o2.pl
tel. (62) 730 81 65

0 - 782 900 440

WOJEWÓDZTWO:

WIELKOPOLSKIE

GMINA:   

OSTRZESZÓW

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

263 016,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent 

Beneficjent prowadzi działalność agroturystyczną. Jego gospodarstwo
położone jest na Kobylej Górze, jednym z największych wzniesień w re-
gionie. Goście mogą korzystać z pięciu pokoi gościnnych. Istnieje możli-
wość wynajęcia całego domku tzw. starej wozowni, w którym znajdują się
dwie sypialnie, salon z TV oraz łazienka. Oferta obejmuje także posiłki przy-
gotowywane na bazie lokalnych produktów takich jak warzywa, owoce 
i nabiał. W gospodarstwie można skorzystać z jazdy konnej, kuligu i prze-
jażdżek bryczką. Do dyspozycji gości jest także wędzarnia, a wędkarze
mogą korzystać z regularnie zarybianego stawu. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent wyremontował stodołę, 
organizując w niej salę z kominkiem, która udostępniana jest grupom na
imprezy integracyjne.  

100 000,00 PLN

75 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Otwarcie salonu fryzjersko-kosmetycznego

Dane beneficjenta:
Salon Fryzjersko - Kosmetyczny 
„Angelika”
Zbigniew Altawęgier
05 - 650 Chynów 88
malgorzataaltawegier69@wp.pl
tel. 0 - 607 036 053

WOJEWÓDZTWO:   

MAZOWIECKIE

GMINA:

CHYNÓW

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

259 010,00 PLN

DOFINANSOWANIE 
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent 

Beneficjentem jest małżonka rolnika, która w ramach zrealizowanej inwe-
stycji otworzyła zakład fryzjersko - kosmetyczny. Klienci mogą także sko-
rzystać z solarium.  

Opis projektu

Dzięki dofinansowaniu beneficjent postawił budynek, w którym mieści się
zakład fryzjerski oraz przygotował parking dla klientów. W ramach inwe-
stycji beneficjent wyposażył zakład w fotele do strzyżenia, myjnię do
włosów, przybory fryzjerskie oraz łóżko solaryjne. W związku z otwarciem
zakładu beneficjent zatrudnił także dwóch pracowników. 

100 000,00PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW:   

75 000,00 PLN
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zakup mobilnego telebimu

Dane beneficjenta:

„Tomasz” Tomasz Kisiołek
Stężnica 43/2
38 - 606 Baligród
tel. 0 - 508 314 100

WOJEWÓDZTWO:   

PODKARPACKIE

GMINA:   

BALIGRÓD

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

241 561,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent 

Beneficjent prowadzi gospodarstwo agroturystyczne „Natura Park”, które
położone jest w Bieszczadach, na górze Lipowiec, w bezpośrednim
sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Sine Wiry”. Goście mogą zatrzymać się
w pensjonacie lub jednym z 10 domków letniskowych. W ramach oferty
został zapewniony stały dostęp do prywatnej przystani nad Jeziorem So-
lińskim. Na terenie gospodarstwa istnieje możliwość wypożyczenia quada
i samochodu terenowego. Dostępne atrakcje obejmują także grę w paint-
ball, jazdę konną, park linowy i skoki na bungie. Wieczorami organizowane
są wspólne biesiady przy ognisku. Beneficjent prowadzi również hodowlę
owiec, posiada kilkanaście koni huculskich, a także niewielkie stado jeleni. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent zakupił mobilny telebim do
montażu na samochodzie dostawczym. Telebim składa się z ruchomego
ekranu LED umożliwiającego transmisję obrazu w czasie rzeczywistym 
z kamer, a także materiałów wizualnych z najprzeróżniejszych nośników
magnetycznych i cyfrowych. Telebim wykorzystywany jest do wyświetlania
reklam i prezentacji multimedialnych dotyczących gospodarstwa „Natura
Park”. Samochód wynajmowany jest także na różnego rodzaju imprezy
takie jak koncerty, mecze, targi i festiwale. 

99 000,00 PLN

74 250,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Rozszerzenie bazy noclegowej

Dane beneficjenta:

„Dom nad zalewem”
Violetta Wawszczak
Radzyny
ul. Krańcowa 3
64 - 530 Kaźmierz
www.agroturystyka-radzyny.pl
tel. 0 - 606 466 748

WOJEWÓDZTWO:   

WIELKOPOLSKIE

GMINA:   

KAŹMIERZ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

233 282,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013: 

Beneficjent 

Beneficjent prowadzi działalność agroturystyczną i należy do Stowarzysze-
nia Agroturystycznego Powiatu Szamotulskiego. Gospodarstwo uzyskało
kategorię - jednego słoneczka - przyznaną przez Polską Federację Tury-
styki Wiejskiej „Gospodarstwo Gościnne”. Goście gospodarstwa mają do-
stęp do grillowiska, placu zabaw dla dzieci, przydomowego basenu, altany
ogrodowej i jacuzzi. Dostępne atrakcje obejmują kuligi, rowery wodne, 
a także masaże lecznicze i kursy z technik malarstwa klasycznego, malo-
wania na szkle i rysunku. Wędkarze mogą korzystać z licznych łowisk zlo-
kalizowanych na Zalewie Radzyny. 

Opis projektu

W ramach projektu w dwóch budynkach gospodarstwa zmodernizowano
pomieszczenia dla gości. Pokoje wyposażone zostały  w meble oraz sprzęt
RTV i AGD. W wyniku zrealizowanej inwestycji beneficjent powiększył bazę
noclegową swojego gospodarstwa.

89 976,50 PLN

67 482,37 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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63 370,87 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Gospodarstwo agroturystyczne „U Grzegorza”

Dane beneficjenta:
Agroturystyka „U Grzegorza”
ul. Konfederatów Barskich 29A
33 - 383 Tylicz
ugrzegorza@go2.pl
www.ugrzegorza.pl
tel. 0 - 503 104 294

WOJEWÓDZTWO:

MAŁOPOLSKIE

GMINA:   

KRYNICA ZDRÓJ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

207 171,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent 

Beneficjentem jest właściciel gospodarstwa agroturystycznego„U Grzego-
rza”, które specjalizuje się w organizacji wypoczynku dla rodzin z dziećmi.
Z myślą o nich przygotowano szereg atrakcji takich jak basen 
i brodzik z podgrzewaną wodą, trampolinę, mini zoo, duży plac zabaw 
z boiskiem, domkiem, zjeżdżalnią i piaskownicami oraz stół do tenisa
stołowego. Gospodarstwo oferuje nocleg wraz z wyżywieniem. Kuchnia
serwuje posiłki przygotowane na bazie naturalnych produktów po-
chodzących z własnego gospodarstwa (mleko, sery, jaja, warzywa, wę-
dliny).

Opis projektu

W ramach projektu wykonano remont oraz modernizację części agrotury-
stycznej budynku mieszkalnego, a także prace budowlane w ogrodzie let-
nio - zimowym. Zakupiono wyposażenie pokoi oraz placu zabaw. 

84 494,50 PLN
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zakup traka taśmowego

Dane beneficjenta:

TRAK - BUD
Przemysław Stępka
Skrzany 29
tel. 0 - 504 195 837

WOJEWÓDZTWO:   

MAZOWIECKIE

GMINA:   

GOSTYNIN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

171 532,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent 

Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji wy-
robów stolarskich i ciesielskich, w szczególności gołębników, czyli drew-
nianych budynków przeznaczonych do hodowli gołębi. Realizowane przez
beneficjenta zamówienia pochodzą nie tylko od hodowców z Polski, ale
także z całej Europy. Oprócz gołębników zakład produkuje również bardziej
tradycyjne wyroby stolarskie takie jak deski, ścianki działowe i inne drew-
niane materiały dla budownictwa. Beneficjent zatrudnia jednego pracow-
nika.

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent wyposażył zakład w trak
taśmowy o mocy 15 kw, służący do obróbki drewna. Urządzenie jest bardzo
wydajne i umożliwia przetworzenie nawet 25 m3 drzewa dziennie. 
W związku z realizacją projektu beneficjent planuje stworzyć nowe stałe
miejsce pracy oraz jedno sezonowe.

70 300,00 PLN

52 725,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Meble kuchenne na zamówienie

Dane beneficjenta:

Stolarstwo Zbigniew Dragon
Mikuszewo 55
62 - 320 Miłosław
kuchnie@dragon-meble.pl
www.dragon-meble.pl
tel. (61) 438 44 94

WOJEWÓDZTWO:   

WIELKOPOLSKIE

GMINA:   

MIŁOSŁAW

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

159 234,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent 

Beneficjent prowadzi firmę specjalizującą się w produkcji mebli kuchennych
na zamówienie. Usługa obejmuje przygotowanie projektu, produkcję oraz
montaż mebli. W ofercie firmy jest również szeroki wybór sprzętu AGD.
Produkowane przez firmę meble powstają z wykorzystaniem elementów 
z płyty wiórowej laminowanej bądź pokrytej okleiną naturalną lub lakiero-
waną.

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent zakupił oklejarkę do kra-
wędzi mebli, dzięki czemu proces oklejania frontów mebli kuchennych zo-
stał zautomatyzowany. Wcześniej meble były oklejane ręcznie. Zakup
maszyny umożliwił znaczne skrócenie czasu produkcji oraz podniesienie
poziomu w konkurencji na lokalnym rynku.

65 260,00 PLN

48 945,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wypożyczalnia sprzętu wodnego

Dane beneficjenta:

Firma Handlowo Usługowa 
Artur Marzec
Wielkie Rychnowo 120
87 - 410 Kowalewo Pomorskie
a.marzec2@wp.pl
tel. 0 - 505 737 159

WOJEWÓDZTWO:   

KUJAWSKO -POMORSKIE

GMINA:   

ŁYSOMICE

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

130 224,00 PLN

DOFINANSOWANIE 
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent 

Beneficjentem jest rolnik, który prowadzi wydzierżawiony od gminy Łyso-
mice ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy w Kamionkach Małych. Na te-
renie ośrodka znajdują się domki letniskowe, camping, pole namiotowe,
hotel, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz baza gastronomiczno - hand-
lowa. Atrakcją jest bezpośrednie sąsiedztwo Jeziora Kamionkowskiego.
Goście ośrodka mają zapewniony dostęp do plaży i przystani. 

Opis projektu

Realizacja projektu pozwoliła beneficjentowi uruchomić sezonową wy-
pożyczalnię sprzętu wodnego. W  tym celu zostały zakupione 24 sztuki
sprzętu pływającego, w tym 4 łodzie wiosłowe, 4 kajaki oraz 16 rowerów
wodnych. Dzięki zrealizowanej inwestycji wzrosła atrakcyjność ośrodka
oraz powstały nowe miejsca pracy. W sezonie beneficjent zatrudnia dwóch
pracowników do obsługi wypożyczalni. 

51 551,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW:   

38 663,25 PLN
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)

Gospodarstwo agroturystyczne ze skansenem 

i mini zoo

Dane beneficjenta:

Gospodarstwo 
agroturystyczne „Pod skałką”
Przybynów
ul. Szkolna 34
info@agroskalka.pl
www.agroskalka.pl
tel. 0 - 501 154 921

0 - 601 959 790

WOJEWÓDZTWO:   

ŚLĄSKIE

GMINA:   

ŻARKI

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

79 172,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:  

32 400,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 

25 920,00 PLN

Beneficjent

Beneficjent prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, na którego terenie
znajduje się skansen oraz mini zoo, w którym goście mogą zobaczyć takie
zwierzęta egzotyczne jak lamy, wielbłądy, kucyki, kozy oraz kangury. Go-
spodarstwo działa w ramach Szlaku Edukacyjnych Zagród Agroturystycz-
nych - stowarzyszenia, którego celem jest promocja oferty agroturystycznej
na terenie gminy Żarki. Szlak jest laureatem I nagrody w konkursie „Piękna
Wieś Województwa Śląskiego” w kate-
gorii Przedsięwzięcia Odnowy Wsi 
w roku 2007. Szlak zdobył również 
II nagrodę w „Konkursie na najlepszy
regionalny produkt agroturystyczny” na
Targach Poznańskich w 2006 roku.
Stowarzyszenie otrzymało również cer-
tyfikat za najlepszy produkt turystyczny
Częstochowskiej Organizacji Tury-
stycznej w 2008 roku.

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent zakupił urządzenia rekrea-
cyjne przeznaczone dla najmłodszych gości m.in. dmuchany basen, zamek
oraz zjeżdżalnię. Z otrzymanych środków sfinansowano także ogrodzenie
całego terenu oraz zakup rowerów, które użyczane są gościom gospodar-
stwa.
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Pokrycia dachowe i  usługi budowlane

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Dane beneficjenta:

F.H.U „AS”
Artur Sasak
39 - 215 Czarna
ul. Wojska Polskiego 66 A
artur.sasak@asasak.pl
www.asasak.pl
tel. 0 - 600 421 085

WOJEWÓDZTWO:

PODKARPACKIE

GMINA:   

CZARNA

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

80 045,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent 

Beneficjent prowadzi firmę świadczącą usługi budowlane. Firma specjali-
zuje się w montażach dachów, realizacji konstrukcji drewnianych oraz
usługach ogólnobudowlanych takich jak układanie glazury, paneli, wzno-
szenie elewacji, wykańczanie wnętrz oraz ocieplanie budynków.

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent zakupił maszynę barwiącą
wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Maszyna służy jako mieszalnik do
farb, który jest wykorzystywany przy tworzeniu dekorów, malowaniu ele-
mentów wykończeniowych i tworzeniu bardziej złożonych dekoracji. 

32 805,50 PLN

24 604,12 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Uruchomienie usług budowlanych

Dane beneficjenta:

„Silbud” Marcin Popławski
Silno
silbud1@tlen.pl
www.silbud-budowa.pl
tel. 0 - 516 234 005

WOJEWÓDZTWO:   

KUJAWSKO - POMORSKIE

GMINA:   

OBROWO

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

78 526,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent 

Beneficjent uruchomił działalność gospodarczą obejmującą budownictwo
domów jednorodzinnych, budynków magazynowych, handlowych i inwen-
tarskich. Oferta obejmuje także kompleksową realizację remontów, układa-
nie kostki brukowej oraz wykonywanie ogrodzeń. Firma prowadzi dzia-
łalność na terenie całego województwa kujawsko - pomorskiego. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent zakupił rusztowania elewa-
cyjne oraz urządzenia budowlane takie jak agregat do tynkowania, agregat
prądotwórczy i agregat do malowania. Otrzymane środki przeznaczone
zostały także na zakup elektronarzędzi takich jak młotowiertarki, młoty wy-
burzeniowe i wiertarko - wkrętarki.

32 183,00 PLN

24 137,25 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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225 000,00 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zakup maszyny do wycinania drzew

Dane beneficjenta:

Mirosław Redecki „Redpol”
Obóz 15
87- 630 Skępe
redpol@vp.pl
tel. 0 - 606 793 170 

WOJEWÓDZTWO:   

KUJAWSKO - POMORSKIE

GMINA:   

SKĘPE

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

1 383 166,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjent prowadzi firmę, która współpracuje z Lasami Państwowymi 
i specjalizuje się w pracach leśnych takich jak wycinka i sadzenie drzew,
koszenie traw czy oczyszczanie ściółki. Prace prowadzone są przez cały
rok. W skład parku maszynowego firmy wchodzą dwa harwestery, cztery
ciągniki oraz trzy przyczepy do transportu drzewa. Obecnie firma zatrudnia
dziesięć osób.  

Opis projektu 

W ramach inwestycji beneficjent zakupił ma-
szynę do wycinki drzew typu harwester marki
Sampo - Roseniew model SR 1046X. Jest to
mobilne, czterokołowe urządzenie pozwa-
lające na prowadzenie prac leśnych również 
w trudno dostępnym terenie. Do zalet tego mo-
delu harwestera należy przestronna kabina 
z dużą przednią szybą zapewniającą bardzo
dobą widoczność. W związku z zakupem
nowej maszyny firma zatrudniła trzech nowych
pracowników. 

300 000,00 PLN

W TYM ŚRODKÓW EFRROW: 
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225 000,00 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wynajem sali  bankietowej

Dane beneficjenta:

Eliot Sokólski
Spółka Jawna
18 - 312 Rutki - Kossaki
Tartak Stary 11
tel. 0 - 791 407 189

0 - 793 558 096

WOJEWÓDZTWO:   

PODLASKIE

GMINA:   

RUTKI

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

1 270 640,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjent specjalizuje się w organizacji imprez okolicznościowych. Po-
siada on dom weselny, w skład którego wchodzi klimatyzowana sala ba-
lowa na 450 osób oraz restauracja. 

Opis projektu 

W ramach inwestycji beneficjent postawił oraz
wyposażył budynek, w którym mieści się re-
stauracja oraz sala balowa. 

300 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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225 000,00 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Gościniec „Konopielka”

Dane beneficjenta:

Andrzej Majka i wspólnicy 
Spółka Jawna
Osiedle Dębowe 4
83 - 210 Zblewo
biuro@konopielka.com
www.konopielka.com
tel. (58) 532 13 85

WOJEWÓDZTWO:   

POMORSKIE

GMINA:

ZBLEWO

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

990 722,00 PLN

DOFINANSOWANIE 
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjent prowadzi obiekt gastronomiczny, który położony jest w miejs-
cowości Zblewo w województwie pomorskim. Restauracja mieści się 
w drewnianym budynku, stylizowanym na wzór wiejskiej karczmy i oferuje
dania regionalnej kuchni polskiej z rejonu Podlasia. Dla gości z dziećmi
przygotowano udogodnienia w postaci przewijaka, fotelików dziecięcych
oraz kącika zabaw. Beneficjent specjalizuje się również w obsłudze imprez
okolicznościowych takich jak wesela, imprezy firmowe i konferencje. 
W obiekcie istnieje możliwość wynajęcia pokoi noclegowych.

Opis projektu 

W ramach dofinansowania beneficjent wybudował i wyposażył obiekt, 
w którym obecnie mieści się restauracja. Został on wykonany w całości 
z drewna, co nadało karczmie staropolski charakter. Do wykończenia
dachu wykorzystano łupek osikowy, który doskonale imituje strzechę. Na
piętrze przygotowano 6 odrębnych pokoi, które wynajmowane są gościom.
Zrealizowany projekt pozwolił też sfinansować wykończenie parkingu przed
budynkiem. 

300 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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225 000,00 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Otwarcie restauracji  i  domu weselnego

Dane beneficjenta:

Dom weselny „Rusałka”
Piotr Bogucki
ul. Piłsudskiego 85
22 - 523 Horodło 
joanna@rusalka.com.pl
www.rusalka.com.pl
tel. 0 - 603 057 550

0 - 691 552 198

WOJEWÓDZTWO:   

LUBELSKIE

GMINA:   

HORODŁO

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

877 986,00 PLN

DOFINANSOWANIE 
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjentem jest osoba fizyczna, która prowadzi restaurację oraz dom
weselny. Firma specjalizuje się w organizacji wesel, bankietów, konferencji,
szkoleń firmowych oraz imprez okolicznościowych. Obiekt posiada klima-
tyzowaną salę na około 200 osób, zadaszony taras, wyodrębnione miejsce
na grill i ognisko, a także ogród z fontanną. Restauracja zapewnia weselne
menu oraz dodatkowe kulinarne atrakcje, takie jak stół wiejskich specjałów
oraz tort weselny. Na życzenie gości beneficjent organizuje przejażdżki
bryczką.

Opis projektu 

W ramach zrealizowanego projektu wykonano modernizację budynku, 
w którym obecnie mieści się dom weselny i restauracja. Przeprowadzony
został generalny remont elewacji, oraz podniesiono poziom wykończenia
wnętrza budynku. W ramach adaptacji otoczenia urządzono ogród z fon-
tanną, wykonano stylizowany na XIX wiek podjazd oraz przygotowano
miejsce na grill i ognisko. 

300 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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225 000,00 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Kryty basen w ośrodku agroturystycznym

Dane beneficjenta:

Zdzisław Jankowski
16 - 404 Jeleniewo
Gulbieniszki 26
dom557@o2.pl
tel. 0 - 605 097 563

WOJEWÓDZTWO:   

PODLASKIE

GMINA:   

JELENIEWO

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

753 962,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjent prowadzi ośrodek agroturystyczny „Siedlisko Cisowa” położony
w centralnej części Suwalszczyzny nad Jeziorem Sumowo. Ośrodek ofe-
ruje 8 pokoi wyposażonych w pojedyncze lub podwójne łóżka, Internet oraz
łazienki. Na terenie gospodarstwa znajduje się plac zabaw dla dzieci, bo-
isko do gry w piłkę nożną, kryty basen oraz murowany grill. Atrakcją oś-
rodka jest dostęp do prywatnej przystani na jeziorze Sumowo. Goście
mogą korzystać ze sprzętu wodnego, w tym rowerów wodnych, kajaków 
i łodzi wiosłowej. Mogą także łowić ryby w prywatnym stawie rybnym.
Oprócz klientów indywidualnych ośrodek obsługuje także grupy zorgani-
zowane, konferencje, przyjęcia okolicznościowe oraz bankiety firmowe. 

Opis projektu 

W ramach zrealizowanego projektu benefi-
cjent wybudował kryty basen, który wypo-
sażony jest w przeciwprądy, wodospad, ja-
cuzzi i prysznic z ciepłą wodą. Z myślą 
o najmłodszych przygotowano specjalny bro-
dzik o głębokości 40 cm. Zadaszenie basenu
jest rozsuwane, dzięki czemu w okresie letnim
obiekt może zostać zamieniony w basen
otwarty.  

300 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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223 950,37 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Dom pomocy społecznej

Dane beneficjenta:

Dom pomocy społecznej
im. Ojca Pio
Mogilno 233
33 - 326 Mogilno
domopiekicalodobowej@poczta.fm

www.domopiekicalodobowej.pl
tel. 0 - 694 261 299

(18) 549 13 70

WOJEWÓDZTWO:   

MAŁOPOLSKIE

GMINA:   

KORZENNA

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

728 585,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjent prowadzi Dom Pomocy Społecznej im. Ojca Pio w Mogilnie,
który przeznaczony jest dla osób przewlekle chorych oraz osób w pode-
szłym wieku. W domu funkcjonują dwa działy z określonym przeznacze-
niem dla mieszkańców. Dział opiekuńczo - terapeutyczny zapewnia opiekę
lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów oraz całodobową opiekę pielę-
gniarsko -opiekuńczą. Dział administracyjno - techniczny odpowiada za
prawidłowe funkcjonowanie domu. Pacjenci mają możliwość skorzystania 
z różnego rodzaju terapii np. terapii manualnej, muzykoterapii czy kulino-
terapii.

Opis projektu 

W ramach inwestycji beneficjent postawił budynek, w którym obecnie mie-
ści się dom opieki. Został on zaprojektowany zgodnie z potrzebami osób
w podeszłym wieku, czyli bez barier architektonicznych na terenie budynku
i w jego bezpośrednim otoczeniu. Na terenie domu znajduje się pokój
dzienny, jadalnia, pokój medyczny, rehabilitacyjny, pralnia, kuchnia oraz
pokój gościnny. Wszystkie pomieszczenia domu wyposażone zostały 
w system umożliwiający natychmiastowe wezwanie personelu. W pokojach
znajdują się łóżka sterowane elektrycznie z materacami przeciwodleżyno-
wymi. Dla większego bezpieczeństwa mieszkańców wszystkie łazienki wy-
posażono w specjalne, ułatwiające poruszanie się uchwyty.

298 600,50 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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222 970,12 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Rozwój f irmy produkującej maszyny rolnicze

Dane beneficjenta:

„Staltech” Anna Dobrzańska
Jabłonna 35 c
97 - 570 Przedbórz
staltech@staltech.biz
www.staltech.biz
tel. 0 - 608 582 363

(44) 781 20 72

WOJEWÓDZTWO:   

ŁÓDZKIE

GMINA:   

PRZEDBÓRZ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

725 396,00 PLN

DOFINANSOWANIE 
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjent prowadzi firmę, która specjalizuje się w produkcji maszyn dla
rolnictwa i leśnictwa. Wyroby przedsiębiorstwa sprzedawane są na terenie
całego kraju z przeznaczeniem do prac w ziemi. Produkowane agregaty
służą m.in. do spulchniania gleby, kultywowania ściernisk czy przesiewania
siana. Firma beneficjenta zatrudnia siedem osób.

Opis projektu 

W ramach inwestycji beneficjent zakupił urządzenia mające na celu pod-
niesienie wydajności produkcyjnej zakładu. Zakupił m.in. kabinę śrutow-
niczą, wycinarkę plazmową oraz prasę hydrauliczną krawędziową 
o maksymalnej sile nacisku 300 ton. W wyniku rozbudowy firmy zatrudnio-
nych zostało trzech nowych pracowników. 

297 293,50 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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206 213,25 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Stacja kontroli  pojazdów

Dane beneficjenta:

Bosch Service Maciejewski
Gruszczyn
ul. Swarzędzka 63
62 - 006 Kobylnica
www.maciejewski.bosch-service.pl

tel. 0 - 618 150 094

WOJEWÓDZTWO:   

WIELKOPOLSKIE

GMINA:   

SWARZĘDZ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

670 880,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjent specjalizuje się w działalności związanej z konserwacją i na-
prawą samochodów.  Prowadzi stację kontroli pojazdów oraz warsztat na-
prawy. Oferta zakładu obejmuje badania okresowe, badania powy-
padkowe, badania pojazdów pochodzących z zagranicy, a także ustalanie
nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdów.

Opis projektu 

W ramach inwestycji wybudowano i wy-
posażono obiekt podstawowej stacji kon-
troli pojazdów, zakupiono dodatkowe wy-
posażenie do istniejącego już warsztatu
oraz sprzęt komputerowy i oprogramowa-
nie do biura zakładu. Zakupione wypo-
sażenie do stacji kontroli pojazdów to 
m.in. dźwignik kanałowy hydrauliczny,
przyrząd do pomiaru i kontroli hałasu oraz
przyrząd do pomiaru przepuszczalności
świała.  

274 951,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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176 250,00 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Usługi poligraficzne

Dane beneficjenta:

BDB Sp. z o.o.
Zakład Wągrowiec
Łaziska 8
piotr.szmania@bdbip.eu
www.bdbip.eu
tel. 0 - 509 687 573

(61) 666 16 03

WOJEWÓDZTWO:

WIELKOPOLSKIE

GMINA:   

SUCHY LAS

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

574 742,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjent prowadzi firmę specjalizującą się w projektowaniu i produkcji
opakowań promocyjnych i innych materiałów reklamowych (typu stand, 
display, prezenter), głównie dla firm kosmetycznych.

Opis projektu 

W ramach inwestycji beneficjent zakupił maszyny i narzędzia takie jak stół
wykrawający z oprogramowaniem, stację graficzną z monitorem i oprogra-
mowaniem, krajarkę pism oraz automat do nakładania kleju. Realizacja
projektu przyczyniła się do rozszerzenia działalności i wzrostu konkuren-
cyjności firmy na rynku. W związku z zakupem nowego sprzętu firma za-
trudniła pięciu nowych pracowników. 

235 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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150 000,00 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Produkcja doniczek dla szkółek roślin ozdobnych

Dane beneficjenta:

Z.P.T.S. „Don - Kwiat"
Podlesie, ul. Podleska 75
23 - 200 Kraśnik
biuro@don-kwiat.pl
www.don-kwiat.pl
tel. 0 - 505 063 544

WOJEWÓDZTWO:   

LUBELSKIE

GMINA:   

KRAŚNIK

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

519 939,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjent prowadzi zakład specjalizujący się w wytwarzaniu tzw. doniczek
produkcyjnych, które wykorzystywane są do działalności ogrodniczej 
i szkółkarskiej. W ofercie znajdują się misy oraz doniczki kwadratowe 
i okrągłe w różnych rozmiarach. Głównymi odbiorcami doniczek są polskie
i zagraniczne szkółki kwiatów i roślin ozdobnych. Obecnie firma zatrudnia
8 osób. 

Opis projektu 

W ramach zrealizowanego projektu beneficjent wybudował trzy zbiorniki
na regranulat czyli materiał, z którego metodą wtryskową produkowane są
doniczki. Beneficjent wyposażył także zakład w silosy wolnostojące oraz
urządzenia do wsypywania i wysypywania granulatu z silosów. Obecnie
duże partie materiału do produkcji doniczek są przechowywane na terenie
firmy. Dzięki temu zakład uniezależnił się od dostawców granulatu. Projekt
pozwolił też sfinansować zakup form wtryskowych do produkcji nowych ro-
dzajów doniczek, co pozwoliło poszerzyć ofertę firmy. 

200 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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132 640,12 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Uruchomienie produkcji  szalików

Dane beneficjenta:

Przedsiębiorstwo XIMA
Grażyna Ossowska
ul. Sportowa 16
83 - 000 Juszkowo
xima@poczta.fm
www.xima.pl
tel. 0 - 508 383 325

WOJEWÓDZTWO:   

POMORSKIE

GMINA:   

PRUSZCZ GDAŃSKI

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

394 578,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjent prowadzi rodzinną firmę specjalizującą się w produkcji przędzy,
włóczki oraz akcesoriów takich jak kolorowe szaliki, czapki, szale i chusty.
Produkuje przędze i włóczki typu jeżyk, trawka, tasiemka oraz różnego ro-
dzaju pogrubienia i oploty. 

W produkcji wykorzystywane są surowce akrylowe, bawełniane, wełniane,
wiskozowe oraz poliestrowe. Produkty firmy trafiają do sklepów i hurtowni
w Polsce i w Niemczech. Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 8 osób. 

Opis projektu 

Dzięki zrealizowanej inwestycji beneficjent zakupił kompletną linię techno-
logiczną do produkcji szalików. Wcześniej firma specjalizowała się jedynie
w produkcji przędzy. Nowe maszyny pozwalają przerabiać produkowaną

w zakładzie przędzę na gotowe produkty. W ra-
mach projektu udało się też wymienić firmowy sa-
mochód dostawczy na nowy oraz zakupić drugi.
Obecnie zakład jest w stanie we własnym zakre-
sie dostarczać produkty kontrahentom z terenu
całej Polski. Dzięki inwestycjom powstało nowe
miejsce pracy – firma zatrudniła kierowcę. 

176 853,50 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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75 000,00 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Park l inowy

Dane beneficjenta:

Park linowy „Kazimierz”
Kinga Badach
Białki Górne 48 
08 - 504 Ułęż
kontakt@parkkazimierz.pl
www.parkkazimierz.pl
tel. 0 - 607 906 699

WOJEWÓDZTWO:   

LUBELSKIE

GMINA:

UŁĘŻ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

263 276,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

W ramach zrealizowanej inwestycji beneficjent uruchomił park linowy, który
zajmuje powierzchnię około 40 arów. Urządzenia zainstalowane zostały na
33 drzewach. Funkcjonowanie parku uzależnione jest od warunków atmos-
ferycznych, dlatego jest on czynny od maja do października. W celu za-
pewnienia bezpieczeństwa klientom korzystającym z atrakcji, beneficjent
zatrudnia profesjonalnych instruktorów. 

Opis projektu 

Dzięki dofinansowaniu na terenie parku wybudowano trasy z przeszkodami
o zróżnicowanym stopniu trudności. Trasa „Śnieżka” zbudowana została 
z myślą o najmłodszych. Znajduje się na wysokości 1,5 m nad ziemią.
Trasa „K2” to przejście na wysokości 4,5 m przeznaczone dla młodzieży 
i dorosłych. Najbardziej zaawansowani mogą
sprawdzić się na trasie „Everest”, która znaj-
duje się na wysokości 9 m. Obejmuje ona
przeszkody o wyższym stopniu trudności. 
W ofercie ośrodka jest też trasa „Makalu”,
która obejmuje ponad 100 - metrowy zjazd
specjalnymi kolejkami linowymi zwanymi tyrol-
kami.  

100 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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75 000,00 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Czarter jachtów na Mazurach

Dane beneficjenta:

Bielak-Czartery.pl
Michał Bielak
11 - 400 Kętrzyn
Biedaszki Małe 312
bielak-czartery@o2.pl
www.bielak-czartery.pl
tel. 0 - 518 409 624

WOJEWÓDZTWO:   

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

GMINA:   

KĘTRZYN

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

261 889,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:  

Beneficjent

Beneficjent prowadzi działalność w zakresie czarteru jachtów. Firma zlo-
kalizowana jest w porcie Łabędzi Ostrów w Pięknej Górze na Jeziorze Ki-
sajno. Obecnie w ofercie firmy są trzy jachty typu Tango 30, Phila 880 oraz
Maxus 33. Firma działa wyłącznie w sezonie, od początku kwietnia do
końca października. 

Opis projektu 

W ramach inwestycji beneficjent zakupił jacht typu Maxus 33. Jednostka
wyprodukowana została w 2011 roku i przeznaczona jest dla załogi liczącej
maksymalnie dziesięć osób. Zawiera takie udogodnienia jak telewizor,
DVD, odtwarzacz mp3, prysznic z ciepłą wodą, kuchenkę mikrofalową,
ogrzewanie oraz lodówkę. Dzięki zakupionemu jachtowi beneficjent mógł
zwiększyć liczbę obsługiwanych klientów.

100 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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75 000,00 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zakup sprzętu nurkowego

Dane beneficjenta:

UPHOiT „Jamar” s.c.
ul. Leśna 48
84 - 239 Bolszewo
jr150@wp.pl
tel/fax (58) 678 73 15

0 - 728 253 150

WOJEWÓDZTWO:   

POMORSKIE

GMINA:   

WEJHEROWO

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

246 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE

W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą i specjalizuje się 
w usługach podwodnych i hydrotechnicznych. Oferta jego firmy obejmuje
wszystkie prace budowlane i techniczne wykonywane pod wodą, takie jak
spawanie, betonowanie oraz konserwacja i naprawa elementów konstrukcji
pozostających pod powierzchnią wody. Głównymi odbiorcami oferowanych
usług są firmy działające na terenie akwenów morskich, a  także urzędy
miast i gmin, które zlecają prace umacniania koryta zbiorników wodnych
oraz nadrzecznych. Prace prowadzone są na głębokości do 50 m przez
cały rok, także zimą. Obecnie firma zatrudnia dwóch pracowników na stałe
oraz współpracuje z kilkoma dyplomowanymi nurkami. 

Opis projektu 

W ramach zrealizowanej inwestycji beneficjent zakupił specjalistyczne
urządzenia przydatne przy wykonywaniu podwodnych prac hydrotechnicz-
nych: hełm nurkowy do prac podwodnych, suchy skafander, sprężarkę śru-
bową, panel powierzchniowy, przewód powietrzny oraz łódź hybrydową.
Hełm nurkowy oraz skafander to podstawowe wyposażenie nurka. Suchy
skafander nie przepuszcza wody i tym samym chroni nurka przed niskimi
temperaturami. Przewód powietrzny ma długość 50 m i pozwala na dostar-
czenie powietrza, z którego korzysta schodzący pod wodę nurek. Panel
powierzchniowy to urządzenie do komunikacji z osobami wykonującymi
prace podwodne. Sprężarka wykorzystywana jest do odkopywania 
i oczyszczania elementów znajdujących się na dnie. Zakupiona przez be-
neficjenta łódź hybrydowa to ponton wyposażony w silnik spalinowy. Wy-
korzystywana jest ona jako środek transportu dla nurków. 

100 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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75 000,00 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Rozwój f irmy budowlanej

Dane beneficjenta:

Usługi remontowo - budowlane
26 - 414 Potworów
ul. Osiedlowa 2/2
matejabudowy@op.pl
www.matejabudowy.pl
tel. 0 - 606 436 013

WOJEWÓDZTWO:   

MAZOWIECKIE

GMINA:

POTWORÓW

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

244 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjent prowadzi firmę oferującą kompleksowe prace remontowo - bu-
dowlane i wykończeniowe. Firma specjalizuje się w budowach mieszkal-
nych i użytkowych w stanie surowym i „pod klucz", a także 
w kompleksowym wykańczaniu wnętrz, pracach remontowych, przerób-
kach oraz zleceniach nietypowych.

Opis projektu 

W ramach inwestycji beneficjent zakupił nowe maszyny budowlane, w tym
podajnik betonu, agregat tynkarski, zacieraczkę elektryczną, zacieraczkę
spalinową, niwelator, zacieraczkę do tynku, zagęszczarkę oraz skoczek.

100 000,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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42 336,00 PLN

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Czarter jachtów i  sprzętu wodnego

Dane beneficjenta:

Michał Mucha
„Projekt Czarter”
Kąkolówka 629
36 - 030 Błażowa
projektczarter@wp.pl
www.projektczarter.pl
tel. 0 - 791 966 169

WOJEWÓDZTWO:   

PODKARPACKIE

GMINA:

BŁAŻOWA

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

137 733,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjent prowadzi firmę „Projekt Czarter”, która zajmuje się czarterem
jachtów i sprzętu wodnego na Jeziorze Solińskim. W ofercie są jachty typu
Maxus, czyli  6 - osobowe jednostki wyposażone w udogodnienia takie jak
WC, dostęp do ciepłej wody oraz przestronny kokpit z rozkładanym stołem.
Firma prowadzi także wynajem innych sprzętów pływających takich jak
pontony, rowery wodne oraz kajaki. 

Opis projektu 

W ramach inwestycji beneficjent zakupił jacht typu Maxus 24 
o długości ponad 7 m. Nowy i komfortowy jacht wyposażony jest m.in. 
w TV z DVD, radio z mp3, WC chemiczne, echosondę, silnik elektryczny
zaburtowy, aneks kuchenny oraz prysznic 
z ciepłą wodą w kokpicie, co sprawia że jed-
nostka spełnia wszystkie wymagane stan-
dardy europejskie (DE LUX).

Dofinansowanie umożliwiło także zakup pon-
tonu z silnikiem elektrycznym, który pełni funk-
cję asekuracyjną w sytuacjach awaryjnych.

56 448,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 

50

tworzenie:Layout 1  2012-11-07  14:25  Strona 16



9 015 473,25 PLN

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej

produkcji rolnej i leśnej

Produkcja serów pleśniowych

Dane beneficjenta:
Spółdzielnia Mleczarska „Lazur”
ul. Kaliska 44
63 - 460 Nowe Skalmierzyce
lazur@lazur.pl
www.lazur.pl

WOJEWÓDZTWO:   

WIELKOPOLSKIE

GMINA:

NOWE SKALMIERZYCE

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

24 314 792,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjentem jest Spółdzielnia Mleczarska Lazur, która specjalizuje się 
w produkcji serów pleśniowych. Wyroby firmy nie zawierają konserwantów,
ani sztucznych barwników. Produkowane są zgodnie z certyfikowanym sys-
temem jakości ISO 22000. Posiadają znaki „TERAZ POLSKA” oraz „PO-
ZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ”, które zostały przyznane na podstawie oceny
standardów produkcji i sprzedaży. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanej inwestycji zakupiono maszyny i urządzenia wy-
korzystywane w produkcji serów. Najważniejszym elementem projektu był
zakup i instalacja w pełni zautomatyzowanej linii do produkcji sera, której
sercem jest koagulator czyli urządzenie, w którym zachodzi proces oddzie-
lania powstających w zakwaszanym mleku substancji stałych od substancji
płynnej czyli serwatki. W wyniku tego procesu powstaje twaróg. Koagulator
został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie ze szczegółową specyfi-
kacją przekazaną przez spółdzielnię. 

12 020 631,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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7 186 156,12 PLN

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej

produkcji rolnej i leśnej

Produkcja pelletu energetycznego

Dane beneficjenta:

LOOTOR Sp z o.o.
ul. Poniatowskiego 24
66 - 436 Słońsk
biuro@lootor.com.pl
tel. (95) 737 64 06

WOJEWÓDZTWO:   

LUBUSKIE

GMINA:

SŁOŃSK

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

19 163 083,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjentem jest firma LOOTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku, która
powstała w 2007 roku. Głównym kierunkiem działalności firmy jest produk-
cja pelletu energetycznego ze słomy i siana oraz skup surowców pocho-
dzenia roślinnego do produkcji materiałów energetycznych. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu uruchomiono produkcję pelletu ener-
getycznego. Pellet to materiał  powstający w wyniku procesu sprasowania
biomasy w wysokiej temperaturze. Wykorzystywany jest w energetyce 
i ciepłownictwie. Głównymi odbiorcami wytwarzanego przez firmę 
LOOTOR produktu są elektrownie. 

Zrealizowana inwestycja obejmowała zakup nowoczesnej linii do przetwór-
stwa surowca pochodzenia roślinnego oraz urządzeń towarzyszących do
prowadzenia gospodarki magazynowej takich jak wózki widłowe, rampy 
i pomosty ładunkowe. Inwestycja pozwoliła zakładowi osiągnąć dużą wy-
dajność przy zachowaniu wysokiej jakości uzyskiwanego produktu. 
W związku z wdrożeniem projektu zakład zatrudnił dodatkowo 30 pracow-
ników.

9 581 541,50 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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4 586 127,90 PLN

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej

produkcji rolnej i leśnej

Budowa hali  produkcyjno -  magazynowej

Dane beneficjenta:

TMT Sp. z o.o.
18 - 402 Łomża
ul. Wojska Polskiego 161
tmt@tmt-lomza.pl
www.tmt-lomza.pl
tel. (86) 216 40 31

WOJEWÓDZTWO:   

PODLASKIE

GMINA:   

ŁOMŻA

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

15 287 093,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjentem jest przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji serów
topionych oraz konfekcjonowaniu serów żółtych - dojrzewających. Odbior-
cami produktów firmy są sieci handlowe, hurtownie spożywcze oraz indy-
widualne sklepy. Spółka posiada również odbiorców poza granicami kraju.
W poprzednich latach beneficjent korzystał z dotacji unijnych w ramach
programu SAPARD oraz SPO „Restrukturyzacja...”.

Opis projektu

W celu zwiększenia potencjału zakładu wybudowano halę produkcyjno -
magazynową. Przetwarzanie serów odbywa się w lepszych warunkach pro-
dukcji. Pomieszczenia są klimatyzowane i podzielone na strefy sanitarne.
Dzięki temu sery, na każdym etapie produkcji, przechowywane są w kon-
trolowanej temperaturze. 

W ramach projektu zakupiono także pakowaczkę do plastrów 
w nowoczesne opakowania typu otwórz/zamknij. Pozwoliło to na kom-
pletne doposażenie linii konfekcjonowania sera. 

Dzięki realizacji inwestycji zakład uzyskał certyfi-
kat jakościowy IFS (International Food Standard).
Magazyny wyposażono w wózki oraz regały wy-
sokiego składowania, co spowodowało wzrost
możliwości logistycznych firmy. Projekt umożliwił
również  wdrożenie nowoczesnego systemu infor-
matycznego zarządzania magazynem.

6 114 837,20 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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4 265 136,00 PLN

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej

produkcji rolnej i leśnej

Modernizacja hali  produkcyjnej

Dane beneficjenta:

MAXFRUT Sp. z o.o.
Jarogniewice
ul. Ogrodowa 1 a
64 - 020 Czempiń
www.maxfrut.com.pl

WOJEWÓDZTWO:   

WIELKOPOLSKIE

GMINA:

CZEMPIŃ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

14 217 120,00  PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjentem jest firma MAXFRUT Sp. z o.o., która specjalizuje się w pro-
dukcji zagęszczonych soków owocowych i warzywnych na rynek krajowy
i europejski. Oferta obejmuje m.in. soki  jabłkowe, wiśniowe, z czarnej po-
rzeczki i marchwiowe. Dodatkowo firma produkuje naturalne aromaty owo-
cowe. Spółka posiada branżowe certyfikaty m.in. IRMA (Protective
Association of the Fruit Juice Industry) i Certyfikat Ekologiczny. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanej inwestycji dokonano przebudowy części hali pro-
dukcyjno - magazynowej na pomieszczenia produkcyjne oraz socjalne. Be-
neficjent zakupił też maszyny i urządzenia do przetwarzania owoców: linię
przygotowania owoców i warzyw, sterylizator z pakowaczką aseptyczną,
instalację systemu pary stacji wyparnej, zespół zbiorników oraz sprężarkę.
Najważniejszym elementem inwestycji była modernizacja hali i przystoso-
wanie jej do obróbki warzyw. Zmo-
dernizowany obiekt został wy-
posażony w linię przygotowania
warzyw o wydajności 10 ton/h. Za-
stosowane rozwiązania spowodo-
wały znaczący wzrost rentowności
zakładu, a także zmniejszenie
kosztów produkcji. 

5 686 848,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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3 577 291,50 PLN

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej

produkcji rolnej i leśnej

Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich

Dane beneficjenta:
„Probio Profesjonalne Żywienie”
Paweł Benedykciński
ul. Rolnicza 3
88 - 200 Radziejów
biuro@probiowytwornia.pl
www.probio.pl
tel. (54) 285 44 82

WOJEWÓDZTWO:   

KUJAWSKO-POMORSKIE

GMINA:   

RADZIEJÓW

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

13 358 957,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjentem jest firma „Probio Profesjonalne Żywienie”, która zajmuje
się produkcją pasz i dodatków paszowych dla trzody chlewnej, bydła i dro-
biu. Firma oferuje profesjonalne mieszanki paszowe, koncentraty, prestar-
tery oraz zakwaszacze. 

Opis projektu

Zrealizowana inwestycja miała na celu unowocześnienie zakładu, zwięk-
szenie jego mocy produkcyjnej, poprawę jakości pasz sypkich i uruchomie-
nie produkcji pasz granulowanych. W ramach realizacji powyższych celów
wybudowano dodatkową halę produkcyjną do linii granulacji. Stare
urządzenia wchodzące w skład istniejącej linii produkcyjnej tj. sterylizatory,
kruszarki i rozdrabniacze zostały wymienione na bardziej nowoczesne.
Dzięki realizacji projektu udało się całkowicie zautomatyzować proces pro-
dukcji pasz w zakładzie.  

4 769 722,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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4 658 028,75 PLN

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej

produkcji rolnej i leśnej

Uruchomienie l ini i  do parowego obierania ziemniaków

Dane beneficjenta:

JAWO Sp. z o.o.
ul. Równoległa 88/98
42 - 216 Częstochowa
firma@jawo.pl
www.jawo.pl
tel. (34) 363 14 28

WOJEWÓDZTWO:   

ŚLĄSKIE

GMINA:   

CZĘSTOCHOWA

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

12 421 410,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjentem jest istniejąca od 1992 fima JAWO Sp. z o.o., która specja-
lizuje się w produkcji gotowych dań typu „ready-to-cook” takich jak pierogi
i kluski. Firma współpracuje z polskimi grupami producentów rolnych,
spółdzielniami rolniczymi oraz indywidualnymi rolnikami. Jej produkty
sprzedawane są także w krajach Unii Europejskiej i w USA.

Opis projektu

Celem zrealizowanego projektu była modernizacja i usprawnienie działal-
ności związanej z przetwórstwem ziemniaka. W ramach dofinansowania
zakupiono i zamontowano linię do parowego obierania ziemniaków, insta-
lację do sterowania procesem produkcji i magazynowania produktów oraz
dwa wózki widłowe. Zrealizowana inwestycja pozwoliła zakładowi spełnić
normy wynikające z British Retail Consortium (BRC), dopuszczające pro-
dukty firmy do sprzedaży na rynku brytyjskim. 

6 210 705,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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2 591 210,10 PLN

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej

produkcji rolnej i leśnej

Modernizacja f irmy zajmującej się produkcją mrożonek

Dane beneficjenta:

Przedsiębiorstwo Handlowo 
- Usługowe „DANEX” 
Sp. z o.o. Sp.K. 
Rosko, ul. Dworcowa 34 
64 - 730 Wieleń
danex@danex.pl
www.danex.pl
tel. (67) 256 38 85

WOJEWÓDZTWO:   

WIELKOPOLSKIE

GMINA:   

WIELEŃ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

8 637 367,00 PLN

DOFINANSOWANIE 
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „DANEX” Sp.
z o.o. Sp.K., która specjalizuje się w produkcji mrożonek z grzybów le-
śnych i uprawnych, w tym z borowików szlachetnych, kurek, podgrzybków
oraz rydzów. W ofercie firmy dostępne są również mrożonki z owoców ja-
godowych takich jak jagoda leśna, żurawina, borówka oraz malina. Firma
współpracuje z producentami grzybów i owoców z całego kraju. W sezonie
firma zajmuje się także eksportem świeżych grzybów leśnych poza granice
Polski.

Opis projektu

Zrealizowany projekt polegał na rozbudowie zakładu produkcyjnego 
o chłodnię składową i modernizacji parku maszynowego firmy. W ramach
projektu zakupiono m.in.: maszynę pakującą, przenośnik odbierający na-
pełnione worki, automat pakujący, aplikator etykiet, przenośnik taśmowy 
z układem pozycjonowania kartonów, krajalnicę do pieczarek, program do

kontroli towarów paczkowanych. W ramach
projektu zakupiono także specjalistyczne
środki transportu, które pozwalają utrzymać
najwyższą jakość dostarczanych produktów. 

3 454 946,80 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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2 270 673,00 PLN

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej

produkcji rolnej i leśnej

Rozbudowa przetwórni owoców i  warzyw

Dane beneficjenta:

Szczypek Mirosław
ZPH Witamina
Mniszew 38 
26 - 910 Magnuszew
info@witamina-zph.pl
www.witamina-zph.pl
tel. (48) 622 09 40

WOJEWÓDZTWO:   

MAZOWIECKIE

GMINA:

MAGNUSZEW

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

7 703 207,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjentem jest istniejący od 1995 roku Zakład Produkcyjno Handlowy
„Witamina". Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest przetwór-
stwo owoców i warzyw. Główne produkty wytwarzane przez beneficjenta
to sałatki warzywne i surówki owocowo - warzywne. Firma zajmuje się rów-
nież skupem i schładzaniem owoców miękkich oraz produkcją kwaszonej
kapusty, kwaszonych ogórków oraz pasteryzowanej marchewki z grosz-
kiem i buraczkami. 

Opis projektu

W ramach projektu wybudowano halę produkcyjną z częścią magazynową,
chłodnią i zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni użytkowej 2 810 m2.
Beneficjent uruchomił oczyszczalnię ścieków oraz kotłownię, sfinansował
wykończenie dróg dojazdowych, placów manewrowych i postojowych oraz
ogrodzenia. Środki otrzymane w ramach dofinansowania pozwoliły wypo-
sażyć zakład w takie urządzenia jak krajalnica wiórkująca, wanna do pa-
steryzacji kapusty, kocioł warzelny z mieszadłem, szatkownik z prze-
nośnikiem oraz myjka do mycia pojemników. 

W wyniku instalacji nowych maszyn firma uzyskała możliwość rozszerzenia
oferowanego asortymentu a także poprawienia jakości i warunków produk-
cji. Obniżeniu uległy koszty jednostkowe. Nastąpiła poprawa warunków lo-
gistycznych, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prze-
chowywania surowców i produktów. 
. 

3 027 564,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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949 263,00 PLN

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej

produkcji rolnej i leśnej

Rozbudowa i  modernizacja zakładu

Dane beneficjenta:

DROP S.A.
Al. Wojska Polskiego 1
63 - 500 Ostrzeszów
drop@drop.pl
www.drop.pl
tel. (62) 592 56 11

WOJEWÓDZTWO:   

WIELKOPOLSKIE

GMINA:   

OSTRZESZÓW

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

5 278 191,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjentem jest firma DROP S.A., która zajmuje się ubojem drobiu 
i przetwarzaniem mięsa drobiowego. Produkty z mięsa drobiowego, ofe-
rowane przez zakład, to m.in. pasztety, konserwy mięsne i gotowe dania
obiadowe. Drób, będący surowcem do produkcji karmiony jest paszami po-
chodzenia roślinnego. Beneficjent prowadzi także sieć własnych sklepów
firmowych. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu rozbudowano i zmodernizowano bu-
dynki produkcyjne zakładu oraz drogi i place znajdujące się na jego terenie.
Ponadto środki zostały przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń do
przetwórstwa, w tym sterylizatorów natryskowych, zamykarki do puszek 
i automatu do pakowania kubków. Zastosowanie zamykarki do puszek 
i sterylizatorów natryskowych pozwoliło na zwiększenie oferty co podniosło
ogólną rentowność zakładu. 

1 265 684,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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1 245 442,50 PLN

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej

produkcji rolnej i leśnej

Zakup l ini i  do produkcji  twarogu

Dane beneficjenta:

Kujawska Spółdzielnia 
Mleczarska
ul. Wysoka 15 
87 - 800 Włocławek
marketing@kesem.com.pl
www.kesem.com.pl
tel. 0 - 601 628 042

WOJEWÓDZTWO:   

KUJAWSKO-POMORSKIE

GMINA:   

WŁOCŁAWEK

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

4 151 475,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

Beneficjentem jest Kujawska Spółdzielnia Mleczarska specjalizująca się 
w produkcji wyrobów mleczarskich dystrybuowanych na ogólnopolskim
rynku. Firma produkuje wysokiej jakości mleko świeże pakowane w karton
lub folię, śmietany, sery twarogowe pakowane tradycyjnie i próżniowo, 
jogurty, kefir i masło, w tym również masło osełkowe. W 2005 roku firma
uzyskała certyfikat Zarządzania jakością ISO 9001:2000, a w 2009 roku
certyfikat ISO 9001:2008. Obecnie w firmie zatrudnionych jest 135 osób. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu kupiono i zainstalowano linię do pro-
dukcji twarogu oraz maszynę rolową do jego pakowania. Nowa, w pełni
automatyczna linia, zmniejsza bezpośredni kontakt pracownika z surow-
cem, co przekłada się na oszczędność czasu i wyższą jakość finalnego
produktu. Dzięki zrealizowanej inwestycji, oferta firmy poszerzona została
o nowe produkty.

1 660 590,00 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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1 240 335,37 PLN

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej

produkcji rolnej i leśnej

Wprowadzenie na rynek nowej l ini i  soków

Dane beneficjenta:

LUBSAD Sp. z o.o.
Motycz 325 A
21 - 030 Motycz
lubsad@onet.eu
marek.jachim@lubsad.pl
www.lubsad.pl
tel. 0 - 512 040 638

(81) 469 18 30

WOJEWÓDZTWO:   

LUBELSKIE

GMINA:

KONOPNICA

WARTOŚĆ CAŁKOWITA 
PROJEKTU:   

3 307 561,00 PLN

DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROW 2007-2013:

Beneficjent

LUBSAD Sp. z o.o. jest jedną z pierwszych w Polsce grup producentów
owoców zrzeszającą  ponad stu członków. Firma posiada bazę logistyczną
umożliwiającą przechowywanie, schładzanie, sortowanie i pakowanie owo-
ców. Producenci zrzeszeni w spółce specjalizują się w uprawach truska-
wek, malin, porzeczek, agrestu, czereśni, wiśni, borówek, śliwek, moreli,
brzoskwiń, gruszek i jabłek. W siedzibie firmy zatrudnionych jest 12 osób. 

Opis projektu

W ramach zrealizowanego projektu firma wprowadziła na rynek nowy pro-
dukt - mętny sok owocowy. Jego produkcja, w przeciwieństwie do soków
klarowanych, odbywa się bez obróbki biochemicznej i filtracji, co według
producentów przekłada się pozytywnie na jego walory zdrowotne. LUBSAD
Sp z o.o. planuje rozszerzenie asortymentu produkowanych mętnych
soków owocowych o nowe smaki. Podstawą w dalszym ciągu będzie sok
jabłkowy, który zostanie wzbogacony dodatkiem soku z gruszek, porzeczek
i jeżyn. 

1 653 780,50 PLN

W TYM ŚRODKI EFRROW: 
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Płatności rolnośrodowiskowe

Majątek Giże Marczak -  ekoturystyka na Mazurach

Dane beneficjenta:

Majątek Giże Marczak
Giże 41
19 - 411 Świętajno
marczak@ekoturystyka.com.pl
www.ekoturystyka.com.pl
tel. (87) 523 04 05

0 - 509 782 015
Koordynaty GPS: 

54o 00’ 424’’ N

22o 25’ 058’’ E

WOJEWÓDZTWO:   

WARMIŃSKO - MAZURSKIE

GMINA:

ŚWIĘTAJNO

24 264,30 PLN

Beneficjent 

Beneficjent prowadzi w gminie Świętajno koło Olecka
gospodarstwo agroturystyczne obejmujące ponad 21 ha.
Jest ono położone, w sąsiedztwie najgłębszego w Pol-
sce jeziora jakim jest jezioro Hańcza. Część gruntów zaj-
muje las iglasty, pozostałe wykorzystywane są do
uprawy zbóż, warzyw, owoców oraz orzecha laskowego. Gospodarstwo
prowadzone jest metodami ekologicznymi i posiada atest gospodarstwa
ekologicznego uzyskany w 1999 roku. Nagrody zdobyte w konkursach
ogólnopolskich to: „ZIELONE LATO” i „ZŁOTA WIECHA”– za najlepsze 
i najładniejsze gospodarstwo ekoturystyczne. Do dyspozycji gości są dwa
budynki z pokojami gościnnymi. Gospodarstwo wyposażone jest we własną
glebowo - trzcinową ekologiczną oczyszczalnię ścieków. 

Opis projektu

Celem realizowanego na terenie gospodarstwa programu rolnośrodowi-
skowego jest ochrona siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich ga-
tunków fauny. W tym przypadku przedmiotem ochrony jest rzekotka,
występująca na terenie chruśniaka malinowego. 

Gospodarstwo otrzymuje dofinansowanie 
w ramach Pakietu 2 - Rolnictwo ekolo-
giczne. 

PROGRAM REALIZOWANY OD: 

2009 ROKU   
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Płatności rolnośrodowiskowe

Klub przyrodników

Dane beneficjenta:

Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22
66 - 200 Świebodzin
kp@kp.org.pl
www.kp.org.pl
tel. (68) 382 82 36

WOJEWÓDZTWO:

LUBUSKIE

GMINA:   

GÓRZYCA

WARTOŚĆ DOTYCHCZAS
ZREALIZOWANYCH PŁATNOŚCI:   

590 000,00 PLN

Beneficjent 

Klub Przyrodników jest pozarządową organizacją ekologiczną. Głównym
kierunkiem prowadzonej od 1995 roku działalności jest ochrona ekosyste-
mów półnaturalnych – muraw kserotermicznych, łąk storczykowych i innych
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk kilkudziesięciu rzadkich gatunków ro-
ślin i ptaków. Klub Przyrodników zajmuje gospodarstwo o powierzchni 163
ha, z czego ponad 100 ha to łąki i pastwiska. Pozostałą powierzchnię zaj-
mują różnego rodzaju zadrzewienia oraz nie użytkowane rolniczo ekosys-
temy. 

Dla części gruntów gospodarstwo posiada certyfikat gospodarstwa ekolo-
gicznego. Oprócz czynnej ochrony siedlisk łąkowych i murawowych w ra-
mach gospodarstwa realizowane są projekty ochrony starych odmian
drzew owocowych (niewielka szkółka i kolekcja zachowawcza) oraz roślin
polnych. 

Na terenie gospodarstwa prowadzona jest również hodowla owiec, których
stado okresowo sięga nawet około 250 sztuk. Gospodarstwo posiada
własny ciągnik ogrodniczy z przyczepą, kosiarkę oraz podstawowe narzę-
dzia rolnicze. Prace w ramach gospodarstwa wykonywane są przez dwóch
do trzech pracowników etatowych oraz wolontariuszy.

Opis projektu

Celem realizowanego na terenie gospodarstwa programu rolnośrodowi-
skowego jest ochrona muraw kserotermicznych, łąk storczykowych i innych
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich gatunków roślin i ptaków, ta-
kich jak bekas kszyk, świerszczak, pokląskwa, czajka, krwawodziób, der-
kacz, cyranka oraz świergotek łąkowy. 

PROGRAM REALIZOWANY OD: 

2004 ROKU   

63
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Gospodarstwo otrzymuje dofinansowanie w ramach:
• Pakietu 2 - Rolnictwo ekologiczne; 
• Pakietu 4 - Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk poza ob-
szarami Natura 2000;
• Pakietu 5 - Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk na obsza-
rach Natura 2000.

Głównym zagrożeniem dla łąk wilgotnych jest zarastanie ich przez trzcinę.
Na terenie gospodarstwa koszenie odbywa się w terminie od sierpnia do
września każdego roku. Ochrona tego rodzaju łąk polega również na mo-
dyfikacji trybu prowadzonych sianokosów. Beneficjent pozostawia od 
5% do 10% powierzchni nieskoszonej, przy czym co roku dotyczy to innej
powierzchni, co umożliwia naturalną regenerację roślin. 

W przypadku muraw ciepłolubnych głównym zagrożeniem jest zarastanie,
przez ekspansywne gatunki, takie jak rajgras pospolity, zarośla tarniny,
głogów oraz robinia akacjowa. Rozwiązaniem jest prowadzenie na terenie
zajętym przez murawy ciepłolubne wypasu, który wykonywany jest w okre-
sie od maja do października każdego roku.

Płatności rolnośrodowiskowe

64
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Płatności rolnośrodowiskowe

Ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne 

Dane beneficjenta:

Gospodarstwo Gościnne
„Carski Trakt”
Sulin 4
18 - 430 Wizna
carskitrakt@carskitrakt.pl
www.carskitrakt.pl
tel. 0 - 668 819 508

WOJEWÓDZTWO:   

PODLASKIE

GMINA:   

WIZNA

WARTOŚĆ DOTYCHCZAS
ZREALIZOWANYCH PŁATNOŚCI:   

33 500,00 PLN

Beneficjent 

Beneficjent prowadzi gospodarstwo agroturystyczne „Carski Trakt”, które
położone jest w południowej części Biebrzańskiego Parku Narodowego. 
W ramach bazy noclegowej gospodarstwo oferuje 30 miejsc w pokojach
dwuosobowych oraz odrębny budynek na imprezy okolicznościowe i szko-
lenia, na około 70 osób. Goście korzystać mogą z naturalnej lokalnej żyw-
ności, produkowanej na miejscu. Dodatkowe atrakcje obejmują jazdę
konną, jazdę bryczką, łowienie ryb, kajaki oraz wspólne biesiady przy
ognisku. Gospodarstwo prowadzone jest metodami ekologicznymi, a po-
chodzące z niego produkty takie jak jaja, warzywa i owoce wykorzystywane
są przez gospodarzy do przygotowywania posiłków.  

Opis projektu

Gospodarstwo otrzymuje dofinansowanie w ramach Pakietu 2 - Rolnictwo
ekologiczne: 
• Wariant 2.1 - Uprawy rolnicze;
• Wariant 2.3 - Trwałe użytki zielone.

Beneficjent zobowiązany jest do
zachowania na terenie gospodar-
stwa powierzchni trwałych użyt-
ków zielonych oraz ostoi dzikiej
przyrody, takich jak oczka wodne,
zadrzewienia, miedze i torfowiska. PROGRAM REALIZOWANY OD: 

2010 ROKU   

65

rolnosrodowiskowe:Layout 1  2012-11-07  14:34  Strona 4



Płatności rolnośrodowiskowe

Ekologiczna produkcja mleka

Dane beneficjenta:

Andrzej Sekuła
33 - 332 Florynka 128
tel. (18) 447 13 23 

WOJEWÓDZTWO:

MAŁOPOLSKIE

GMINA:   

GRYBÓW

WARTOŚĆ DOTYCHCZAS
ZREALIZOWANYCH PŁATNOŚCI:   

21 209,50 PLN

Beneficjent 

Beneficjent prowadzi gospodarstwo ekologiczne specjalizujące się w pro-
dukcji mleka, które posiada certyfikat produktu ekologicznego. Zgodnie 
z jego wymogami gospodarstwo musi przestrzegać określonych reguł ta-
kich jak zakaz stosowania nawozów sztucznych, syntetycznych środków
ochrony roślin, hormonów wzrostu i genetycznie modyfikowanych organi-
zmów. Mleko z gospodarstwa odbierane jest przez Sądecką Spółdzielnię
Mleczarską, która do produkcji swoich wyrobów skupuje mleko wyłącznie
z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Obecnie beneficjent po-
siada stado 8 krów różnych ras mlecznych, w tym polskiej czerwonej. 
W 2010 roku gospodarstwo zdobyło I nagrodę dla gospodarstwa ekolo-
gicznego w Małopolskim Konkursie Gospodarstw Ekologicznych.

Opis projektu

Łączna powierzchnia prowadzonego przez beneficjenta gospodarstwa wy-
nosi 12 ha z czego 8 ha objęte jest programem rolnośrodowiskowym. Be-
neficjent otrzymuje dofinansowanie w ramach:

• Pakietu 1 – Rolnictwo zrównoważone:
- Wariant 1.1 – Zrównoważony system gospodarowa-
nia.
• Pakietu 2 – Rolnictwo ekologiczne:
- Wariant 2.1 – Uprawy rolnicze;
- Wariant 2.3 – Trwałe użytki zielone;
- Wariant 2.5 – Uprawy warzywne.
• Pakietu 3 – Ekstensywne trwałe użytki zielone:
- Wariant 3.1 - Ekstensywna gospodarka na łąkach 
i pastwiskach.

PROGRAM REALIZOWANY OD: 

2008 ROKU   
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Płatności rolnośrodowiskowe

Ekologiczne produkty z warzyw i  owoców

Dane beneficjenta:

Ekologiczne Gospodarstwo
Ogrodnicze „Barwy Zdrowia”
Tomasz Obszański 
ul. Biłgorajska 150 
23 - 420 Tarnogród
info@barwyzdrowia.pl
www.barwyzdrowia.pl
tel. 0 - 791 444 070

WOJEWÓDZTWO:   

LUBELSKIE

GMINA:   

TARNOGRÓD

WARTOŚĆ DOTYCHCZAS
ZREALIZOWANYCH PŁATNOŚCI:   

74 083,90 PLN

Beneficjent 

Beneficjent zajmuje się promocją i sprzedażą zdrowej polskiej żywności.
Przygotowuje ekologiczne i certyfikowane produkty tj. olej  lniany i rzepa-
kowy tłoczony na zimno, różne rodzaje mąk i kasz oraz warzywa i owoce.
Oferowany przez beneficjenta olej lniany nieoczyszczony jest bogatym
źródłem kwasów omega – 3, niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu
organizmu. Wśród warzyw dużym powodzeniem cieszą się produkowane
w tym gospodarstwie mini kapusty. 

Opis projektu

Gospodarstwo otrzymuje dofinansowa-
nie w ramach Pakietu 2 - Rolnictwo eko-
logiczne: 
• Wariant 2.1 - Uprawy rolnicze;
• Wariant 2.5 - Uprawy warzywnicze;
• Wariant 2.9 - Uprawy sadownicze.

PROGRAM REALIZOWANY OD: 

2004 ROKU   
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Płatności rolnośrodowiskowe

Hodowla krów rasy polskiej  czerwono - białej

Dane beneficjenta:

Jan Czaja
33 - 115 Janowice 31
grakh@poczta.onet.pl
www.odrolnika.pl
tel. 0 - 608 424 660

WOJEWÓDZTWO:   

MAŁOPOLSKIE

GMINA:

PLEŚNA

WARTOŚĆ DOTYCHCZAS
ZREALIZOWANYCH PŁATNOŚCI:   

70 866,50 PLN

PROGRAM REALIZOWANY OD: 

Beneficjent 

Beneficjent posiada gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni blisko 
27 ha, w którym na ponad 20 ha prowadzi uprawy ekologiczne. Pozostałe
7 ha stanowią stawy rybne, tereny zadrzewione, zakrzewione, strefy bufo-
rowe i inne miejsca stanowiące ostoję dzikiej przyrody. Pochodząca z użyt-
ków zielonych produkcja roślinna przeznaczana jest na paszę dla
posiadanych zwierząt w tym krów rasy polskiej czerwono - białej nizinnej.
Krowy te objęte są programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt.
Trzy sztuki (ze względu na ich rodowód) wytypowane zostały przez Pań-
stwowy Instytut Zootechniki na matki buhajów, które będą wykorzystywane
do celów rozrodczych. Beneficjent produkuje również certyfikowaną żyw-
ność ekologiczną, w tym ziemniaki, selery, sałatę, cebulki, pory i pietruszkę.
Wraz z pięcioma innymi gospodarstwami
stworzył stronę internetową, poprzez którą
sprzedaje naturalne produkty wytwarzane
na terenie gospodarstwa. 

Opis projektu

Beneficjent otrzymuje dofinansowanie 
w ramach:
•  Pakietu 2: Rolnictwo ekologiczne;
• Pakietu 3: Utrzymanie łąk ekstensyw-
nych;
•  Pakietu 6: Strefy buforowe;
•  Pakietu 7: Zachowanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich.

2008 ROKU   
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SPIS TREŚCI 

Modernizacja gospodarstw rolnych

Zakup systemu klatkowego 7

Zakup ciągnika i kombajnu 8

Nowe maszyny u producenta mleka 9

Gospodarstwo ogrodnicze 10

Rozwój szkółki drzew i krzewów iglastych 11

Budowa tuczarni u hodowcy trzody chlewnej 12

Budowa studni głębinowych i zakup deszczowni 13

Rozbudowa budynku i zakup sprzętu 14

Modernizacja gospodarstwa produkującego mleko 15

Plantacja borówki wysokiej 16

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW 2007 - 2013) 2

Realizacja PROW 2007-2013 przez ARiMR w latach 2007 - 2012 3

Charakterystyka wybranych działań PROW 2007 - 2013 przedstawionych w katalogu 6

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Budowa koziarni 17

Hodowla bydła ras mięsnych 18

Zakup drzewek jabłoni i tyczek bambudowych 19

Budowa płyty obornikowej 20

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Uruchomienie usług związanych z budownictwem 21

Uruchomienie działalności agroturystycznej 22

Soki z „Wiatrowego sadu” 23

Dworek pod sową Celinką 24

Otwarcie salonu fryzjersko - kosmetycznego 25

Zakup mobilnego telebimu 26

Rozszerzenie bazy noclegowej 27

Gospodarstwo agroturystyczne „U Grzegorza” 28

Zakup traka taśmowego 29

Meble kuchenne na zamówienie 30

Wypożyczalnia sprzętu wodnego 31

Gospodarstwo agroturystyczne ze skansenem i mini zoo 32

Pokrycia dachowe i usługi budowlane 33

Uruchomienie usług budowlanych 34
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zakup maszyny do wycinania drzew 35

Wynajem sali bankietowej 36

Gościniec „Konopielka” 37

Otwarcie restauracji i domu weselnego 38

Kryty basen w ośrodku agroturystycznym 39

Dom pomocy społecznej 40

Rozwój firmy produkującej maszyny rolnicze 41

Stacja kontroli pojazdów 42

Usługi poligraficzne 43

Produkcja doniczek dla szkółek roślin ozdobnych 44

Uruchomienie produkcji szalików 45

Park linowy 46

Czarter jachtów na Mazurach 47

Zakup sprzętu nurkowego 48

Rozwój firmy budowlanej 49

Czarter jachtów i sprzętu wodnego 50

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Produkcja serów plesniowych 51

Produkcja pelletu energetycznego 52

Budowa hali produkcyjno - magazynowej 53

Modernizacja hali produkcyjnej 54

Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich 55

Uruchomienie linii do parowego obierania ziemniaków 56

Modernizacja firmy zajmującej się produkcja mrożonek 57

Rozbudowa przetwórni owoców i warzyw 58

Rozbudowa i modernizacja zakładu 59

Zakup linii do produkcji twarogu 60

Wprowadzenie na rynek nowej linii soków 61

Płatności rolnośrodowiskowe

Majątek Giże Marczak - ekoturystyka na Mazurach 62

Klub przyrodników 63

Ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne 65

Ekologiczna produkcja mleka 66

Ekologiczne produkty z warzyw i owoców 67

Hodowla krów rasy polskiej czerwono - białej 68
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ODDZIAŁY REGIONALNE ARiMR 

Dolnośląski - OR01

Dyrektor Kazimierz Huk

Sekretariat - tel. 71 369 74 00

52-438 Wrocław, ul. Giełdowa 8

Kujawsko-Pomorski - OR02

Dyrektor Andrzej Gross

Sekretariat - tel. 56 619 83 00 

87-100 Toruń, ul. Dąbrowskiego 4

Lubelski - OR03

Dyrektor Andrzej Bieńko 

Sekretariat - tel. 81 756 88 10 

21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65A

Lubuski - OR04

Dyrektor Elżbieta Kwaśniewicz

Sekretariat - tel. 68 329 27 00 fax 68 451 94 49

65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 104

Łódzki - OR05

Dyrektor Włodzimierz Wojtaszek

Sekretariat - tel. 42 675 67 00/10

92-202 Łódź, Al. Piłsudskiego 84

Małopolski Oddział Regionalny - OR06

Dyrektor Włodzimierz Okrajek

Sekretariat - tel. 12 629 80 30

31-503 Kraków, ul. Lubicz 25

Mazowiecki - OR07

Dyrektor Wojciech Jańczuk

Sekretariat - tel. 22 536 57 05

00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70

Opolski - OR08

Dyrektor Tomasz Białaszczyk 

ul.  Wrocławska 170 G

45-836 Opole

Podkarpacki - OR09

Dyrektor Marek Ordyczyński

Sekretariat - tel. 17 875 60 00

35-310 Rzeszów, al. Tadeusza Rejtana 36

Podlaski - OR10

Dyrektor Stefan Krajewski

Sekretariat - tel. 86 215 63 11/12

18-400 Łomża, ul. Nowa 2

Pomorski - OR11

Dyrektor Andrzej Styn

Sekretariat - tel. 58 668 60 00/01

81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1

Śląski - OR12

Dyrektor Stanisław Gmitruk

Sekretariat - tel. 34 378 28 00

42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7

Świętokrzyski - OR13

Dyrektor Magdalena Kędzierska

Sekretariat - tel. 41 349 09 00

25-414 Kielce, ul. Warszawska 430

Warmińsko-Mazurski - OR14

Dyrektor Jolanta Marozas

Sekretariat - tel. 89 521 09 20/22

10-038 Olsztyn, ul. św. Wojciecha 2

Wielkopolski - OR15

Dyrektor Piotr Łykowski

Sekretariat   tel. 61 84 53 833, fax. 61 840 06 93

ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

Zachodniopomorski - OR16

Dyrektor Jarosław Łojko

Sekretariat - tel. 91 469 84 00/01

71-245 Szczecin, ul. Szafera 10
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