Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Szanowni Rolnicy,
Członkowie Branżowych Związków Producentów
Rolnych i Grup Producentów Rolnych
W roku 2014 wchodzi w życie nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020. W kończącym się okresie programowym (PROW 2007 – 2013) środki
finansowe pochodzące z PROW były ogromnym wsparciem dla rozwoju polskiego
rolnictwa. W nowym, rozpoczynającym się okresie programowym polscy rolnicy
również mogą korzystać z szerokiej pomocy finansowej.

W nowym PROW szczególną uwagą zwraca się na wspieranie działań
podejmowanych przez grupy rolników. Jednym z rodzajów wsparcia jest:

UDZIELANIE POMOCY W KORZYSTANIU Z USŁUG DORADCZYCH
Wsparcie to ma umożliwić rolnikom BEZPŁATNE korzystanie z profesjonalnego kompleksowego
doradztwa rolniczego, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rolnika lub grupy rolników.
Grupę rolników tworzy min. 5 rolników.
Usługi doradcze objęte wskazanym wsparciem finansowane są w całości ze środków PROW.
Wysokość pomocy dostępnej dla rolnika / grupy rolników wynosi maksymalnie:


równowartość 1 500 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie 3-letniego
programu doradczego dla rolnika / grupy rolników,



równowartość 1 050 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie 2-letniego
programu doradczego dla rolnika / grupy rolników.

Rolnik lub grupa rolników mogą skorzystać z porady maksymalnie dwa razy w okresie realizacji
PROW 2014 - 2020. Już wkrótce doradcy – specjaliści WODR w Poznaniu zaproszą Państwa do
udziału w nowych tematycznych programach doradczych, dostosowanych do Państwa
indywidualnych potrzeb i specyfiki branży.

Wsparcie będzie udzielane na następujące działania:
Świadczenia kompleksowej porady (usługi doradczej) dla rolników lub grupy rolników
w szczególności w zakresie:


zobowiązań na szczeblu gospodarstwa rolnego wynikających z obowiązkowych
wymogów dotyczących zarządzania lub norm dotyczących dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska;



praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, działań na szczeblu
gospodarstwa rolnego przewidzianych w programach rozwoju obszarów wiejskich
służących modernizacji gospodarstw rolnych, budowaniu konkurencyjności, integracji
sektorowej, innowacji, zorientowaniu na rynek oraz promowaniu przedsiębiorczości;



wymogów na szczeblu uczestników określonych przez państwa członkowskie do celów
wdrożenia art. 11 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;



wymogów na szczeblu uczestników określonych przez państwa członkowskie do celów
wdrożenia art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w szczególności zgodności
z ogólnymi zasadami zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, o której mowa w art.
14 dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz
zrównoważonego stosowania pestycydów;



norm higieny pracy lub norm bezpieczeństwa związanych z gospodarstwem rolnym;



szczególnego doradztwa dla rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy.

Usługa doradcza dla rolników i grup rolników może obejmować
także inne kwestie w szczególności związane z:


ekonomicznymi, rolniczymi i środowiskowymi wynikami gospodarstwa rolnego (np.
opracowanie biznesplanu, rentowność ekonomiczna, zarządzanie ryzykiem, strategie
adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, technologii produkcji),



ekonomiką i zarządzaniem gospodarstwem,



rozwojem krótkich łańcuchów dostaw,



rolnictwem ekologicznym,



aspektami zdrowotnymi chowu zwierząt.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza
Wszystkich Zainteresowanych do korzystania z bezpłatnych usług.
Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie internetowej:
wodr@wodr.poznan.p

