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Fot. „Ziołowa Zagroda Edukacyjna”, woj. Dolnośląskie

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014-2020
Kluczowe kierunki rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w Polsce w perspektywie do 2020 r., a tym samym właściwe adresowanie zakresu interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych zostały określone w Strategii zrównoważonego
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020.
W latach 2014-2020 głównym źródłem finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach członkowskich Unii Europejskiej jest Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Priorytety i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, podlegające wsparciu
z EFRROW, zostały określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(PROW 2014‑2020).
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest dokumentem określającym cele, priorytety i zasady wspierania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce zgodnie ze strategicznym podejściem Unii Europejskiej.
Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone
zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój
terytorialny obszarów wiejskich.
Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki
rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, a mianowicie:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich;
2. Poprawę konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie
rentowności gospodarstw rolnych;
3. Poprawę organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem
w rolnictwie;
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa;
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym;
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich.
PROW 2014-2020 realizowany będzie poprzez 15 działań, 35 poddziałań i 42 typy operacji.
Działania w ramach PROW współfinansowane są z EFRROW oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814
z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.
Ze względu na ograniczony budżet konieczne jest ukierunkowanie Programu na najważniejsze cele. Program jest ukierunkowany głównie na poprawę konkurencyjności rolnictwa. Dlatego pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego.
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej realizowane będzie głównie w ramach działania Leader. Środki na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zostały zapewnione
również w odpowiednich programach Polityki Spójności (m.in. Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw).
W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w PROW 2014-2020 kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju
wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, realizowane zarówno w ramach odrębnych
działań, jak również poprzez działanie Leader. Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.
PROW 2014-2020 jest wdrażany horyzontalnie, tj. w całym kraju, uwzględniając zróżnicowanie regionalne poprzez: możliwość zróżnicowania kryteriów dostępu, przestrzenne zróżnicowanie wynikające ze specyfiki działań, w tym przede wszystkim poprzez wydzielenie obszarów
o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych, obszarów objętych siecią Natura 2000. Ważnym
elementem regionalizacji działań PROW jest wdrażanie pewnych instrumentów przez jednostki
samorządu terytorialnego (Urzędy Marszałkowskie) oraz realizowanie podejścia Leader poprzez Lokalne Grupy Działania (LGD).
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Rolę Instytucji Zarządzającej dla PROW 2014-2020 odgrywa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Agencją płatniczą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Istotnym elementem realizacji celów unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich są przedsięwzięcia gospodarcze w zakresie szeroko rozumianej turystyki wiejskiej, związanej zarówno
z funkcjonującym gospodarstwem rolnym (agroturystyka), jak i z jego wiejskim otoczeniem
przestrzennym i kulturowym.
PROW 2014-2020 ZNAJDUJĄ SIĘ
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT
WA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERST
KTURYZACJI I MODERNIZACJI
www.minrol.gov.pl ORAZ AGENCJI RESTRU
ROLNICTWA www.arimr.gov.pl
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Działania PROW 2014-2020 finansujące
projekty związane z działalnością
edukacyjną w gospodarstwie rolnym

Działalność edukacyjna w gospodarstwie rolnym może funkcjonować w połączeniu z wieloma kierunkami pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, w tym szczególnie z turystyką
wiejską i agroturystyką oraz przetwórstwem i rzemiosłem. Związek taki pozwala na finansowanie projektów dotyczących edukacyjnej działalności gospodarstwa z działań PROW 20014-2020
służących dywersyfikacji gospodarki wiejskiej. Poniżej wskazano i opisano kilka działań i typów
operacji w ramach PROW 2014-2020. Źródeł finansowania działalności prowadzonej przez gospodarstwa edukacyjne można szukać w ramach poniższych działań i poddziałań. Decydując się
jednak na wybór konkretnego rodzaju wsparcia (poddziałania, typu operacji), należy dokładnie
przeanalizować zarówno warunki udzielenia wsparcia, jak również zobowiązania Beneficjenta po
otrzymaniu pomocy finansowej, niektóre typy operacji mogą się bowiem wzajemnie wykluczać.
Poniżej wskazano i opisano kilka wybranych typów operacji w ramach PROW 2014-2020 i główne założenia otrzymania w ich ramach pomocy finansowej.
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Działanie: Rozwój gospodarstw
i działalności gospodarczej
Poddziałanie: 6.2. – Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich
Typ operacji: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

Cel działania

Planowane w Programie działanie polegać będzie na wsparciu podejmowania przez ludność
rolniczą działalności pozarolniczej, przyczyniając się tym samym do redukcji ukrytego bezrobocia w rolnictwie. Operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” mają na
celu ułatwianie różnicowania działalności oraz zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw,
a także tworzenie miejsc pracy.

Zakres wsparcia

Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej.

Beneficjenci

Osoby fizyczne.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę premii. Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości
80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników
przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki:
●● wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
●● gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie
większą niż 15 tys. euro,
●● za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność
do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje
wnioskodawca,
●● gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, położone jest w miejscowości
należącej do:
• gminy wiejskiej lub
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
• gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
●● wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.
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Biznesplan powinien zakładać, że:
●● miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz główne miejsce wykonywania działalności
znajduje się w miejscowości, należącej do:
• gminy wiejskiej lub
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
• gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
●● jeżeli inwestycja jest związana z nieruchomością, to miejsce położenia tej nieruchomości
znajduje się na obszarze zdefiniowanym powyżej,
●● nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym
(również samozatrudnienie).
Wsparcia nie przyznaje się beneficjentom działań: „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”, objętego PROW 2007-2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja
małych gospodarstw” objętych PROW 2014-2020.
Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu.
Beneficjent zarejestruje działalność w odpowiednim rejestrze lub systemie.
Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem.
Beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.

Kategorie działalności objętych wsparciem

W ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” pomocy udziela się z tytułu
podjęcia działalności pozarolniczej, w szczególności w zakresie:
●● sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych,
●● rzemiosła lub rękodzielnictwa,
●● turystyki wiejskiej,
●● przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych,
●● świadczenia usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki nad dziećmi, nad
starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
●● działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej,
●● działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych
i audytorskich, usług technicznych, działalności weterynaryjnej.
W ramach tego typu operacji wsparciem nie może być objęta działalność polegająca na
świadczeniu usług rolniczych.
PORZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWE DO
AKTUALNIE PRZYGOTOWYWANE SĄ ROZ
-2020, DLATEGO SZCZEGÓŁOWYCH
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ PROW 2014
Y WNIOSKÓW, NALEŻY
INFORMACJI, W TYM TAKŻE FORMULARZ
NICTWA I ROZWOJU WSI
ROL
WA
POSZUKIWAĆ NA STRONACH MINISTERST
ACJI I MODERNIZACJI
RYZ
KTU
TRU
(www.minrol.gov.pl) ORAZ AGENCJI RES
ROLNICTWA (www.arimr.gov.pl).
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Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju („działanie Leader”)
Poddziałanie: 19.2. – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Leader to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków
EFRROW. Wdrażanie działania Leader opiera się w głównej mierze na wykorzystaniu dla rozwoju regionu — wiedzy i doświadczenia lokalnej społeczności. Włączanie partnerów społecznych
i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw ma służyć lepszemu zdefiniowaniu problemów obszaru oraz znalezieniu skuteczniejszych sposobów na ich rozwiązanie.
Działanie skierowane jest do ludności obszarów wiejskich objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju (LSR) w ramach podejścia Leader. LSR opracowywane są z udziałem społeczności lokalnej
i odwołują się do lokalnych uwarunkowań i zasobów. U podstaw Leader leży założenie, że poprzez
podejście oddolne możliwe jest zidentyfikowanie nowych, innowacyjnych kierunków rozwoju danego obszaru. Koordynowanie wdrażania LSR na danym obszarze powierzono organizacjom lokalnym
— tzw. Lokalnym Grupom Działania, które na realizację opracowanych strategii otrzymują środki
finansowe. Wybór LGD do realizacji LSR odbywa się w drodze konkursu ogłaszanego przez samorządy województw. W PROW 2014-2020 planuje się, że do realizacji LSR zostanie wybranych ponad
250 LGD, które zasięgiem swego działania obejmą obszar zamieszkały przez ponad 16 mln osób.
Leader może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które (odmiennie niż jest to
określone we wspólnych definicjach dla niniejszego programu) rozumieć należy obszar całego
kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 tys.
Jedna LSR może być realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 tys. mieszkańców z obszarów wiejskich i maksimum 150 tys. mieszkańców oraz obejmować będzie obszar przynajmniej 2 gmin, których tereny stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie.

Cel działania

Celem działania Leader jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, z uwzględnieniem kwestii dotyczących ograniczania wykluczenia społecznego, ubóstwa oraz wspierania
rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.

Zakres wsparcia

Pozostawienie szerokich możliwości co do sposobu ukształtowania LSR przez lokalną społeczność pozwala na ich dostosowanie do warunków lokalnych, a jednocześnie sprzyja innowacyjnemu podejściu do problematyki rozwoju lokalnego. Beneficjenci mogą realizować operacje niezdefiniowane odgórnie, lecz wykorzystujące pomysły ściśle powiązane ze specyfiką
danego obszaru.

W Leader wspierane będą operacje mające na celu:

1. wzmocnienie kapitału społecznego, z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
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2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,
3. dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu
udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1
do TFUE1),
4. podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności
gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów,
w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
5. rozszerzanie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian
klimatycznych, a także innowacji,
6. rozwój produktów lokalnych,
7. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
8. zachowanie dziedzictwa lokalnego,
9. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub
kulturalnej,
10. rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia
społecznego.
Z zakresu dotyczącego zakładania, rozwoju działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji
źródeł dochodu wyklucza się:
1. świadczenie usług rolniczych,
2. prowadzenie działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa ryb, mięczaków
i skorupiaków,
3. prowadzenie działalności, która ze względu na swoją skalę nie będzie mogła być
realizowana w ramach LSR, np. górnictwo, hutnictwo, transport lotniczy, transport
kolejowy.
Ponieważ jednym z celów działania Leader jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
obowiązkowe będzie wskazanie w strategiach rozwoju lokalnego grup defaworyzowanych, które uzyskają wsparcie w ramach LSR wraz z opisem stosowanego podejścia.
Operacje realizowane w ramach LSR powinny wykorzystywać lokalne zasoby: surowce, miejscową infrastrukturę, lokalizację (położenie geograficzne), dziedzictwo, potencjał mieszkańców itp. oraz powinny być w stosunku do siebie komplementarne i w sposób bezpośredni
przyczyniać się do realizacji celów określonych w LSR.
W kontekście gospodarstw edukacyjnych w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD dotyczących wyboru projektów do finansowania w ramach LSR możliwe będzie wsparcie takich
przedsięwzięć, jak działalność edukacyjna (szkolenia, warsztaty), podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej (m.in. turystycznej i rekreacyjnej), przetwórstwo produktów rolno-spożywczych, promowanie produktów lub usług lokalnych, turystyki, rekreacji, kultury oraz tworzenie i funkcjonowanie sieci usług turystycznych.
Wyboru projektów do realizacji na danym obszarze dokonuje lokalna grupa działania (LGD)
w ramach środków przyznanych na realizację LSR. Potencjalni Beneficjenci, chcący skorzystać
ze środków w ramach działania Leader, w pierwszej kolejności powinni dokonać identyfikacji
1 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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LGD, realizującej strategię na obszarze, w skład którego wchodzi miejscowość (gmina), z której
pochodzi Beneficjent. Następnie należy śledzić terminy ogłaszania naborów wniosków przez
LGD. Większość LGD wspiera Beneficjentów nie tylko na etapie przygotowywania projektów, ale
też ich realizacji i rozliczania.
W obecnym okresie programowania, w ramach działania Leader (poddziałanie 19.2.), osoby
chcące prowadzić lub już prowadzące gospodarstwa edukacyjne mają możliwość ubiegania
się o wsparcie na rzecz przedsięwzięć związanych z podjęciem działalności gospodarczej, dywersyfikacją źródeł dochodu w gospodarstwie lub z rozwojem działalności gospodarczej.
W ramach naborów wniosków o dofinansowanie ogłaszanych przez LGD – wnioskodawca składa wniosek do LGD, który po ocenie w LGD i wybraniu operacji do dofinansowania, przesyłany jest następnie do Urzędu Marszałkowskiego (UM) (lub odpowiedniej instytucji
wdrażającej w danym województwie) celem dalszego sprawdzenia wniosku. Po pozytywnej
weryfikacji wniosku przez Samorząd Województwa (SW) Beneficjent podpisuje umowę, której
stroną jest SW.
Gospodarstwo edukacyjne, które chciałoby ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności za pośrednictwem LGD, musi spełnić dwa podstawowe założenia:
●● po pierwsze: przedsięwzięcie, na które chce dostać dofinansowanie, musi być zgodne
z celami i zakresem wsparcia wskazanym w LSR opracowanej przez daną LGD,
●● po drugie: spełnić wymagania określone w przepisach szczegółowych2, regulujących
przyznawanie dofinansowania w ramach działania Leader.
Zakres projektów objętych wsparciem w ramach Leader (na podstawie projektowanych
przepisów3):
1. wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału
społecznego, w tym przez rozszerzanie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
2. rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR;
a. podejmowanie działalności gospodarczej podlegającej rejestracji w odpowiedniej
ewidencji lub rejestrze przedsiębiorców,
b. dywersyfikacja źródeł dochodów w gospodarstwie,
c. tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
d. rozwijanie przedsiębiorstw,
e. podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, w powiązaniu z operacjami,
o których mowa w podpunktach a, b, c, d;
3. tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR,
współpracujących w zakresie:
a. świadczenia usług turystycznych,
b. krótkich łańcuchów żywnościowych,
c. rynków zbytu produktów i usług lokalnych;
2 W tym m.in. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3 Wg projektowanego ww. Rozporządzenia dot. LEADER.
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4. rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem targowisk;
5. zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru;
6. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:
a. turystycznej i rekreacyjnej,
b. kulturalnej,
c. drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego;
7. Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych,
turystyki, rekreacji lub kultury.
Poniżej przedstawiono podstawowe zasady przyznawania dofinansowania w ramach działania Leader na przedsięwzięcia (operacje) dotyczące podjęcia lub rozwoju
działalności gospodarczej, jako że ten zakres będzie dotyczył potencjalnych beneficjentów, jakimi są gospodarstwa edukacyjne lub osoby chcące rozpocząć prowadzenie
takiej działalności4

Beneficjenci

Osoby fizyczne,
●● Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki
bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły,
związki wyznaniowe,
●● Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają
zdolność prawną.
●●

W przypadku tzw. projektów grantowych grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). Grantobiorcami
nie mogą być natomiast podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej
podjęcie (w związku z tym w opracowaniu pominięto zasady ubiegania się o dofinasowanie
w ramach kursów grantowych ogłaszanych przez LGD).
W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej
pomoc może być przyznana:
a. osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą
działalność pozarolniczą,
b. osobom prowadzącym działalność gospodarczą,
c. osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej,
– wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.
W przypadku operacji w zakresie przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych beneficjentem może być również osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.
4 Wg Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty (nie dotyczy operacji, na które pomoc jest przyznawana w formie płatności zryczałtowanej – tj. związanych z podjęciem działalności pozarolniczej):
●● zakupu dóbr i usług,
●● wykonania robót budowlanych,
●● organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.,
●● najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn,
materiałów lub przedmiotów,
●● zakupu środków transportu, przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych
kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne,
●● zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji
o charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowo utworzonych sieci oraz inkubatorów
przetwórstwa lokalnego,
●● ogólne,
●● inne koszty związane z realizacją operacji.
Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, z wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących
zachowania dziedzictwa.
Zgodnie z art. 61 ust. 3 rozporządzenia EFRROW do kosztów kwalifikowalnych zalicza się
także wkład niepieniężny wnioskodawcy.

Forma i wysokość dofinansowania

Limit pomocy na operacje z zakresu rozwoju działalności gospodarczej – maksymalnie
300 tys. PLN w okresie realizacji Programu, z wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje
polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego.
Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 tys. PLN kwoty
pomocy.
Dla beneficjentów realizujących projekty związane z podjęciem działalności gospodarczej
lub dywersyfikacją źródeł dochodów w gospodarstwach pomoc jest przyznawana w formie
płatności ryczałtowej (tzw. premii). Premia może być przyznana jeden raz w całym okresie realizacji Programu.
Dla beneficjentów rozwijających działalność gospodarczą pomoc na operacje jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych – do wysokości 70%5 kosztów kwalifikowalnych.
Całkowita wartość operacji wynosi co najmniej 50 tys. PLN.
5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Podstawowe warunki przyznania pomocy

Pomoc może być przyznana, jeżeli:
wnioskodawca wykaże doświadczenie lub uzasadni potencjał lub kwalifikacje, lub
prowadzi działalność odpowiednią do realizacji operacji;
●● operacja jest uzasadniona ekonomicznie, z wyjątkiem operacji:
a. polegającej na nieodpłatnym lub niekomercyjnym udostępnianiu:
• infrastruktury służącej działalności przetwórczej udostępnianej lokalnym
producentom,
• ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej
gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego,
• obiektów stanowiących dziedzictwo lokalne,
b. szkoleniowej,
c. promocyjnej w zakresie: turystyki, rekreacji, kultury, dziedzictwa, produktów
lokalnych, rynków lokalnych,
d. polegającej na kultywowaniu dziedzictwa lokalnego;
●● operacja realizowana będzie na nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawcy lub
wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na
cele określone w operacji przez okres związania celem;
●● w przypadku operacji z zakresu tworzenia i funkcjonowania sieci operacja realizowana
jest przez co najmniej 2 partnerów, których działalność jest ukierunkowana na tworzenie
krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków lokalnych lub usług turystycznych (wsparcie
z tego zakresu nie dotyczy tworzenia grup producentów lub tworzenia grup operacyjnych
na rzecz innowacji, lub wsparcia przygotowawczego dla lokalnych grup działania).
●●

W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy
powyżej 25 tys. PLN wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy.
W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie).
Pomoc nie jest przyznawana na promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów
i usług.
Podmiotowi na rozpoczęcie działalności gospodarczej pomoc przysługuje raz w okresie realizacji Programu.
Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc na
rozwój tej działalności może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy.
TOWANIEM PRZEPISÓW
AKTUALNIE TRWAJĄ PRACE NAD PRZYGO
IA LEADER. INFORMACJE ORAZ
WYKONAWCZYCH W ZAKRESIE DZIAŁAN
WDRAŻANIA DZIAŁANIA DOSTĘPNE
FORMULARZE WNIOSKÓW DOT YCZĄCE
l, www.arimr.gov.pl
BĘDĄ NA STRONACH www.minrol.gov.p
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Wybrane inne źródła wsparcia finansowego
Wsparcie kredytowe Fundacji
„Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej”
Kredyt na agroturystykę

Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” realizuje linię kredytową na rozwój
agroturystyki.

Zakres wsparcia

Linia kredytowa przeznaczona jest na sfinansowanie przedsięwzięć związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem już istniejących pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych z zakresu agroturystyki, związanych zarówno z funkcjonującym gospodarstwem rolnym, jak i z turystyką wiejską, realizowaną poza gospodarstwem rolnym.

Beneficjent

O kredyty mogą ubiegać się:
●● rolnicy i członkowie ich rodzin,
●● osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą,
●● spółki handlowe,
●● inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Warunki kredytu

Kredyty udzielane są maksymalnie na 5 lat. Mogą być przeznaczone na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych obejmujących m.in. zakup, budowę, rozbudowę, modernizację, adaptację oraz pierwsze wyposażenie inwestycyjne obiektów bazy noclegowej, bazy gastronomicznej,
bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej.
Kredyt, w wysokości od 50 tys. do 300 tys. PLN, może w 100% finansować całość nakładów inwestycyjnych.

Tryb udzielenia kredytu

Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek o kredyt złożony w banku kredytującym, według wzoru stosowanego przez bank, wraz z informacjami i dokumentami uzupełniającymi, niezbędnymi do podjęcia decyzji kredytowej. Ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu
podejmuje samodzielnie bank kredytujący. Regulamin kredytowania i wzór wniosku kredytowego jest dostępny w banku kredytującym, a także w siedzibie Funduszu.
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Banki współpracujące

SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze w Spółdzielczej Grupie Bankowej
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone z nimi banki spółdzielcze
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Spółdzielczy w Łosicach
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
SBR Bank w Szepietowie

Mikrokredyty

Mikrokredyty mogą być udzielane na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem już istniejących pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich.
O mikrokredyty mogą ubiegać się:
●● rolnicy i członkowie ich rodzin,
●● bezrobotni oraz inne osoby fizyczne rozpoczynające lub wykonujące działalność gospodarczą,
●● spółki osobowe, o których mowa w art. 4 § 1 ust. 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych.

Warunki kredytu

Przez pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na terenach wiejskich należy rozumieć
wszelkie przedsięwzięcia gospodarcze w dziedzinie produkcji, handlu lub usług, które są realizowane na wsi i w miastach liczących do 20 tys. mieszkańców, z wyłączeniem produkcji rolnej oraz
wszelkiej działalności związanej z produkcją, handlem oraz wyszynkiem napojów alkoholowych.
Mikrokredyty są udzielane w wysokości do 20 tys. PLN na okres do 24 miesięcy, wliczając
w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu nieprzekraczający 3 miesięcy.

Tryb udzielania mikrokredytu

Podstawę udzielenia mikrokredytu stanowi pisemny wniosek o mikrokredyt złożony w banku kredytującym wraz z informacjami i dokumentami uzupełniającymi, potwierdzającymi możliwość spłaty mikrokredytu. Druki wniosków oraz regulamin mikrokredytowania dostępne są w bankach kredytujących, w siedzibie lub na stronie internetowej Fundacji. Bank kredytujący po otrzymaniu wniosku
o mikrokredyt wykonuje wszystkie niezbędne czynności związane z podjęciem decyzji kredytowej.

Banki współpracujące

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
Bank Spółdzielczy w Poddębicach
Bank Spółdzielczy w Przysusze
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku
Bank Spółdzielczy w Suwałkach

18

SOWE • WSPARCIE FINANSOWE • WSPARCIE FINANSOWE • WSPARCIE FINANSOWE • WSPARCIE FINANSOWE • WSPARCIE FINANSOWE • WSPARCIE FINANSOWE • WSPARCIE

SBR Bank w Szepietowie
Bank Spółdzielczy w Brańsku
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu

Program kredytowania „Wiarygodny Partner”
Linia kredytowa przeznaczona na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych
na terenach wiejskich.
O kredyty mogą ubiegać się:
●● osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
●● spółki handlowe,
●● inne podmioty prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Warunki kredytu

Kredyty udzielane są w wysokości od 20 tys. do 1 mln PLN.
●● Kredytowaniem może być objęte do 100% wartości kosztorysowej brutto przedsięwzięcia.
●● Zabezpieczenie spłaty kredytu w wysokości do 70% kapitału kredytu może stanowić
poręczenie funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. (w województwie podkarpackim
do 80% kapitału kredytu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego).
●● Okres, na jaki udzielony zostanie kredyt, jest uzależniony od jego przeznaczenia:
• do 8 lat w przypadku kredytu na inwestycje w środki trwałe,
• do 3 lat w pozostałych przypadkach,
• na 12 miesięcy jako kredyt odnawialny.
●●

Tryb udzielania kredytów

Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek, złożony w jednym z banków współpracujących z Fundacją wraz z dokumentami i informacjami potwierdzającymi możliwość
spłaty zaciągniętego zobowiązania. Bank wykonuje wszystkie niezbędne czynności związane
z podjęciem decyzji kredytowej i udzieleniem kredytu.

Banki współpracujące przy udzielaniu kredytów

SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze w Spółdzielczej Grupie Bankowej
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Bank Spółdzielczy w Brańsku
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
Bank Spółdzielczy w Łosicach
Bank Spółdzielczy w Przysusze
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
Bank Spółdzielczy w Szepietowie
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku
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Pożyczki dla MŚP

Program, w ramach którego udzielane są pożyczki przeznaczone na finansowanie
wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej – poza produkcją rolną. O pożyczki mogą ubiegać się mikro-, mali
i średni przedsiębiorcy, w tym także prowadzący działalność osobiście przedstawiciele wolnych zawodów oraz inne podmioty działające na terenach wiejskich.

Trzy kategorie przeznaczenia pożyczek:

Pożyczki obrotowe
• Kwota pożyczki od 50 tys. PLN.
• Okres spłaty to maksymalnie 12 miesięcy.
●● Pożyczki na finansowanie inwestycji
• Maksymalna kwota pożyczki do 300 tys. PLN.
• Karencja w spłacie kapitału pożyczki 9 miesięcy.
• Okres spłaty maksymalnie do 60 miesięcy z okresem karencji.
●● Pożyczki inwestycyjno-obrotowe
• Maksymalna kwota pożyczki do 300 tys. PLN, z czego 50 tys. może zostać
przeznaczone na zakup środków obrotowych.
• Dopuszczalny 9-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału.
• Okres spłaty maksymalnie do 60 miesięcy z okresem karencji.
Pożyczka może finansować do 100% wartości przedsięwzięcia brutto.
●●

Tryb udzielenia pożyczek
●●
●●

●●
●●

Program pożyczkowy realizowany jest wspólnie ze spółką „Poręczenia Kredytowe”.
Podstawę udzielenia pożyczki stanowi pisemny wniosek o udzielenie pożyczki złożony
w spółce „Poręczenia Kredytowe”, wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi
możliwość spłaty pożyczki.
Udzielenie pożyczki następuje na podstawie umowy pomiędzy Fundacją, w imieniu i na
rzecz której działa spółka „Poręczenia Kredytowe”, a Pożyczkobiorcą.
Regulamin udzielania pożyczek w ramach programu wspierania rozwoju MŚP na
pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich i wzór wniosku dostępne są
w siedzibie spółki „Poręczenia Kredytowe”, a także w siedzibie Fundacji.
eczeniakredytowe.pl
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE www.por
OWYM UDZIELANYM
WIĘCEJ INFORMACJI O WSPARCIU KREDYT
Z ROZWOJU WSI POLSKIEJ”
PRZEZ FUNDACJĘ „EUROPEJSKI FUNDUS
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE www.efrwp.pl
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Wsparcie kredytowe
Banku Gospodarki
Żywnościowej (BGŻ)
Kredyt Agro Progres

Kredyt umożliwia finansowe wsparcie na powiększenie i unowocześnienie gospodarstwa rolnego.

Beneficjent

Kredyt przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz osób nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie.

Korzyści i warunki kredytu

Promesa kredytowa ważna przez 12 miesięcy umożliwiająca sfinansowanie bieżących
i planowanych w najbliższym roku inwestycji w gospodarstwie;
●● Jeden kredyt na różnego rodzaju nakłady inwestycyjne w gospodarstwie rolnym – brak
ograniczenia co do zakresu i skali planowanej inwestycji;
●● Sposób spłaty dostosowany do specyfiki prowadzenia działalności wytwórczej
w rolnictwie (dostępne spłaty roczne, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej
produkcji);
●● Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych – w gorszym okresie – dostępne raz
w każdym 10-letnim okresie kredytowania;
●● Niskie raty (z uwagi na długi okres kredytowania – do 30 lat oraz relatywnie niskie
oprocentowanie);
●● Niski negocjowany wkład własny;
●● Minimum formalności – nie jest wymagany biznesplan w sytuacji, gdy ocena zdolności
kredytowej dokonywana jest na podstawie bieżących przychodów w gospodarstwie;
●● Klient ma do wyboru oprocentowanie zmienne lub oprocentowanie stałe – na czas do
10 lat, z możliwością wydłużenia na kolejny okres;
●● Możliwa karencja w spłacie kapitału do 2 lat.
●●

Kredyt Agro Unia

Kredyt umożliwia finansowe wsparcie dla realizacji inwestycji współfinansowanych
przez Unię Europejską. Jest to istotna pomoc ze względu na formę, w jakiej przyznawane są
środki z UE. W większości przypadków dotacje przekazywane są dopiero z chwilą zakończenia
projektu na zasadzie refundacji. Do tego czasu całkowity koszt inwestycji ponosi jej realizator.
Dzięki kredytowi Agro Unia można zyskać nawet 75% kwoty niezbędnej do rozpoczęcia i zamknięcia przedsięwzięcia realizowanego w ramach:
●● Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
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●●
●●
●●

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych
obszarów rybackich na lata 2007-2013”;
Krajowego Programu Restrukturyzacji;
Przedsięwzięć realizowanych przez wstępnie uznaną grupę producentów owoców
i warzyw w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw w UE.

Beneficjent

rolnicy indywidualni i domownicy,
firmy z sektora przemysłu przetwórczego,
●● mikroprzedsiębiorstwa,
●● wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw,
●● a także beneficjenci powyżej wspomnianych programów.
●●
●●

Korzyści i warunki kredytu

Niski, negocjowany wkład własny – zwykle 10% wartości inwestycji;
Długi okres kredytowania – do 15 lat;
●● Długi okres karencji w spłacie kredytu – do 2 lat;
●● Możliwość udzielenia kredytu na podstawie wniosku o dofinansowanie;
●● Opcja wyboru waluty – złote, euro, dolary;
●● 0 PLN prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu z dofinansowania;
●● Opcja przeznaczenia dofinansowania na inny cel niż spłata z dofinansowania;
●● Dogodne formy zabezpieczeń, w tym również gwarancja de minimis BGK;
●● Możliwość wystawienia promesy również bez badania zdolności kredytowej;
●● Oprocentowanie kredytu jest zmienne;
●● Odsetki od kredytu są płatne miesięcznie lub kwartalnie;
●● Kredyt jest spłacany z dofinansowania i/lub ze środków własnych kredytobiorcy;
●● Terminy spłaty kapitału są ustalane indywidualnie z Klientem.
●●
●●

OWYM UDZIELANYM PRZEZ BGŻ
WIĘCEJ INFORMACJI O WSPARCIU KREDYT
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE www.bgz.pl
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Kredyty z dopłatą do
oprocentowania udzielane
przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Zgodnie z nowymi zasadami udzielania pomocy z budżetu krajowego, od 2015 r. ARiMR będzie udzielać kredytów preferencyjnych mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom. Pomoc
dużym przedsiębiorstwom będzie możliwa do stosowania po notyfikacji Komisji Europejskiej.
Pomoc polega między innymi na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i „klęskowych” udzielanych ze środków własnych banków, które zawarły z Agencją stosowne umowy.

Pomoc może być przyznana w zakresie:

1. Inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji
rolnej, przetwórstwie produktów rolnych, w przetwórstwie ryb, skorupiaków
i mięczaków, w rybactwie śródlądowym (realizacja większości inwestycji związanych
z produkcją i przetwarzaniem produktów rolnych i rybnych, w tym również inwestycji
związanych z zakupem użytków rolnych).
2. Inwestycji polegających na tworzeniu lub powiększeniu gospodarstw rolnych
przez młodych rolników. Jest to nowego rodzaju pomoc polegająca na częściowej
spłacie kapitału kredytu przeznaczonego na zakup użytków rolnych w celu utworzenia
lub powiększenia gospodarstwa rolnego przez młodych rolników, tj. osób, które
w dniu złożenia wniosku o kredyt mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie
umiejętności i kwalifikacje zawodowe
i które po raz pierwszy rozpoczną działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący
tym gospodarstwem.
3. Przedsięwzięcia związane ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody
spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (dotyczy gospodarstw,
w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne
skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się
ziemi lub lawinę).
4. Zakup akcji i udziałów – możliwość stosowania dopłat do oprocentowania kredytów
udzielanych grupom producentów rolnych na sfinansowanie nabycia udziałów lub
akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub
przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków i udziału innych spółek.

Kredyty mogą być udzielane według następujących linii kredytowych:
●●
●●

Linia RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,
Linia Z – kredyty na zakup użytków rolnych,
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Linia PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków
i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,
●● Linia MRcsk – kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez
młodych rolników,
●● Linia inwestycyjna K01, Linia obrotowa K02 – kredyty na wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania,
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.
●●

Banki współpracujące

Do dnia dzisiejszego umowy o współpracy w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych
podpisało z ARiMR pięć banków uczestniczących w postępowaniu konkursowym ogłoszonym
przez Agencję, tj. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., SGB-Bank S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Krakowski Bank Spółdzielczy.
Ponadto ARiMR udziela gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych i „klęskowych”
oraz poręczeń spłaty kredytów studenckich.

ÓW UDZIELANIA KREDYTÓW
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WARUNK
TRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI
PREFERENCYJNYCH PRZEZ AGENCJĘ RES
www.arimr.gov.pl
ROLNICTWA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE
A”.
JOW
W ZAKŁADCE „POMOC KRA
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Publikacja wchodzi w skład Pakietu
informacyjno‑edukacyjnego Ogólnopolskiej Sieci
Zagród Edukacyjnych. Pakiet tworzy 10 poradników:
●● Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym
●● Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej
w gospodarstwach rolnych
●● Edukacja w zagrodach edukacyjnych w kontekście dokumentów
programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
●● Praktyczne zastosowanie psychologii rozwojowej w zagrodach
edukacyjnych
●● Podstawy metodyki zajęć organizowanych w warunkach
gospodarstwa wiejskiego
●● Ścieżka miodu. Twórcze wykorzystanie zasobów gospodarstwa
rolnego do celów edukacyjnych
●● Ścieżka jajka. Twórcze wykorzystanie zasobów gospodarstwa
rolnego do celów edukacyjnych
●● Zagrody edukacyjne w promocji produktów lokalnych
●● Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw
edukacyjnych na terenach wiejskich
●● Koncepcja i funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci
Zagród Edukacyjnych

