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Rolnictwo
to nasze korzenie
W TROSCE
O NASZE KORZENIE

ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots
Rolnictwo
i Rozwój Obszarów
Wiejskich

Wspólna
Polityka
Rolna
Europy

WPR

„Wspólna Polityka Rolna Europy:
W trosce o nasze korzenie” to tytuł
kampanii komunikacyjnej na temat
WPR, którą uruchomiła Komisja Europejska we wszystkich krajach UE.
Celem kampanii jest „uświadomienie obywatelom UE, a zwłaszcza
mieszkańcom miast, jak ważne jest
rolnictwo zrównoważone, nie tylko
jako źródło zdrowej żywności, lecz

także sposób dbania o środowisko,
tereny wiejskie i gospodarkę”.
Kampania skierowana jest przede
wszystkim do ogółu społeczeństwa,
nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na celu odtworzenie więzi między codziennym
życiem mieszkańców miast a rolnictwem – będącym źródłem zatrudnienia, rozwoju obszarów wiejskich, jak
również formą zarządzania zasobami
naturalnymi i ochroną środowiska.
W ramach kampanii Komisja Europejska uruchomiła m.in. specjalną
stronę internetową (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/
index_pl.htm), która zawiera informacje na temat roli WPR oraz wiele
ciekawych materiałów audiowizualnych (m.in. krótkie filmy edukacyjne,
reklamę telewizyjną i kinową, animowane klipy na temat głównych
składowych reformy WPR). Strona
zawiera również zestaw zabaw edukacyjnych dla uczniów.
Zachęcamy do aktywnego udziału
w kampanii!

Energia rolnictwa w Szadku
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7 W R Z E Ś N I A 2014, S Z A D E K !
S TA D I O N L K S „V I C TO R I A”
R O Z P O C Z Y N A M Y O G O D Z I N I E 14 . 0 0
W PROGRAMIE:

wielki kiermasz produktów regionalnych i rękodzieła,
wystawa maszyn rolniczych
oraz dobra zabawa przy akompaniamencie
Kapeli Szadkowiacy i Orkiestry OSP z Wieruszowa.
Gwiazdami wieczoru będą Halina Frąckowiak oraz KOMBII

| Rolniku Pamiętaj |

Ankieta monitorująca
Termin wypełnienia
Ankieta monitorująca musi być wypełniona i dostarczona do ARiMR w ściśle
określonym terminie.
Każdy z młodych rolników, który otrzymał z ARiMR premię na samodzielne
rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa, zobowiązał się m.in. do wypełnienia i złożenia do Agencji ankiety
monitorującej. Zawiera ona informacje
niezbędne do oceny spełnienia przez
młodego rolnika zobowiązań związanych z otrzymaną pomocą, a także do
oceny sposobu i efektów wdrażania
działania „Ułatwianie startu młodym
rolnikom” w ramach PROW 2007-2013.
Ankieta jest również źródłem danych,
które są wykorzystywane w sprawozdaniach przekazywanych do Komisji
Europejskiej. Na tej podstawie badana
jest skuteczność i efektywność udzielonej pomocy, a także formułowane są
wnioski dotyczące zasad i warunków
udzielania takiego wsparcia w przyszłości. Z tego względu rzetelne opracowanie ankiety i terminowe dostarczenie jej do ARiMR jest niezmiernie
ważne, także dla beneficjenta pomo-

cy. Jeżeli bowiem młody rolnik nie
złoży w ogóle lub spóźni się z dostarczeniem ankiety monitorującej do
Agencji, wówczas zostanie na niego
nałożona kara finansowa. Dlatego nie
warto lekceważyć tego obowiązku.
Ankietę monitorującą należy dostarczyć do oddziału regionalnego ARiMR
nie wcześniej niż po upływie 4 lat
i 10 miesięcy, licząc od dnia wypłaty
pomocy, jednak nie później niż do
dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy.
Obowiązek złożenia ankiety przez
beneficjenta wynika z § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków
i trybu udzielania pomocy w ramach
działania „Ułatwianie startu młodym
rolnikom” objętego PROW 2007-2013
(Dz. U. nr 200, poz. 1443 z późniejszymi zm.).
Uwaga młodzi rolnicy, oprócz ankiety
monitorującej trzeba dostarczyć do
ARiMR tabelę nadwyżek bezpośrednich.

Zmiany kwot przychodu
Od 1 czerwca 2014 r. zmieniają
się kwoty przychodu decydujące
o zmniejszeniu lub zawieszeniu
emerytur i rent.
W związku z ogłoszeniem przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2014 r., które
wyniosło 3 895 zł 31 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
informuje, że od dnia 1 czerwca
2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub
zawieszeniu emerytur i rent.
Wynoszą one:
• 70% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia 2 726 zł 80 gr (dot.

emerytur/rent rolniczych z tytułu
niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych);
• 130% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia 5 063 zł 90 gr (dot.
emerytur/rent rolniczych z tytułu
niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).
Od 2 czerwca do 31 lipca 2014 r.
można składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie
wsparcia z działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów
innych niż rolne”. Z takiej pomocy korzystają najczęściej rolnicy, którzy prowadzą działalność na słabych jakościowo gruntach i otrzymują niskie plony,
a co z tego wynika – mierne dochody.
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Najważniejsze działania,
których potrzebuje sektor mleczarski
Katarzyna Kuznowicz

Przed spotkaniem ministrów rolnictwa UE Copa-Cogeca przedstawiła
działania potrzebne w sektorze oraz omówiła sytuację rynkową

Zdaniem Komitetów Copa-Cogeca
unijni producenci mleka potrzebują
jasnego sygnału od ministrów rolnictwa UE na temat krótko- i długoterminowych planów dla sektora mleczarskiego. Zapotrzebowanie na produkty
mleczne na świecie wzrasta.
W ciągu ostatnich kilku lat właśnie ten
silny popyt napędzał sektor. Będzie
on również korzystny w perspektywie
średnioterminowej – szacuje się, że będzie wzrastał o 2,3% rocznie do 2020 r.
Rolnicy na całym świecie reagują na
pozytywne sygnały rynkowe. W 2013 r.
unijne eksporty produktów mlecznych wyniosły 2,7 mln ton o wartości
10 mld euro. Rosja, Chiny i USA stanowią
atrakcyjny rynek zbytu dla naszych produktów, zwłaszcza ze względu na znaczny wzrost zapotrzebowania w Chinach.
2

W opinii Copa-Cogeca coraz więcej
krajów, zwłaszcza tych rozwijających
się, będzie obserwować sytuację
w Europie. Rolnicy muszą być w stanie skorzystać z rosnących możliwości rynkowych. Sektor boryka się jednak z brakiem płynności finansowej,
co wpływa na dochody producentów mleka. Aby mogli oni skorzystać
z okazji pojawiających się na rynkach,
trzeba złagodzić presję, pod jaką się
znajdują. Musimy zagwarantować,
że fundusze zebrane z opłat za przekroczenie kwoty krajowej pozostaną
do dyspozycji sektora. Trzeba także
wprowadzić środki ograniczające
obciążenia spoczywające na barkach
producentów mleka, którzy za wszelką cenę pragną odzyskać płynność
finansową.

Coraz większe wahania cen są kolejnym elementem, który budzi niepokój unijnych producentów mleka
i spółdzielni mleczarskich, ponieważ
nie pozwalają one na przeprowadzenie inwestycji i reakcję na oczekiwania społeczeństwa. Wywiera to
poważne skutki dla 750 000 wyspecjalizowanych producentów mleka
w całej UE, od najbardziej produktywnych systemów aż po obszary
górskie, gdzie często produkcja mleka jest jedynym źródłem utrzymania
rolników. Ważne jest utrzymanie aktualnych narzędzi do walki z wahaniami na rynkach, jak np. interwencja
publiczna. W perspektywie długoterminowej trzeba będzie omówić
zorientowane na rynek sposoby na
rozwiązanie.
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Zrównoważone
biopaliwa
Zniesienie
wsparcia
Katarzyna Kuznowicz

Copa-Cogeca wypowiedziała się
w związku z debatą unijnych ministrów energii, którzy spotkali się
13 czerwca 2014 r. w Luksemburgu.
Zdaniem Copa-Cogeca to producenci
europejskich paliw pierwszej generacji
napędzają rozwój biopaliw zaawansowanych, co odzwierciedla się w ich
sposobach produkcji. Usunięcie tego
wsparcia wywoła poważne reperkusje
dla komercyjnego rozwoju zaawansowanych biopaliw.
Biopaliwa przynoszą następujące korzyści: redukcję zależności od ropy
naftowej oraz ograniczenie emisji ga-

Copa-Cogeca ostrzega,
że zniesienie wsparcia
dla zrównoważonych biopaliw
pierwszej generacji wytwarzanych
z roślin uprawnych wywoła
poważne skutki dla rozwoju
komercyjnych biopaliw
zaawansowanych.

zów cieplarnianych, stabilizację rynków
towarowych, stymulację zatrudnienia
na obszarach wiejskich i gwarancję dostaw niezbędnych pasz.
Inwestycje w sektorze zaawansowanych biopaliw są możliwe jedynie w ramach stabilnych i wiarygodnych ram
politycznych, które będą obowiązywać
co najmniej do 2030 r. i które obejmą
dalsze publiczne wsparcie dla biopaliw
wytwarzanych z roślin uprawnych.
Dlatego też Copa-Cogeca wyraża
sprzeciw wobec wprowadzenia zaproponowanego limitu dla biopaliw wytworzonych z roślin uprawnych w ce-
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lach na rzecz stosowania odnawialnych
źródeł energii w transporcie. Naszym
zdaniem co najmniej 8% paliw stosowanych w transporcie powinno pochodzić z biopaliw wytwarzanych z upraw
do 2020, a co najmniej 2% powinny
stanowić biopaliwa zaawansowane.
Copa-Cogeca odrzuca wprowadzenie
czynników ILUC w przepisach, gdyż
nie są one poparte żadnymi dowodami naukowymi. Sprzeciwiamy się również wielokrotnemu naliczaniu, które
zwodzi obywateli co do prawdziwego
poziomu odnawialnych źródeł energii
w unijnej mieszance energetycznej.
3
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Rolnictwo energią
regionu łódzkiego
Sylwia Skulimowska

Rolnictwo

energi� region� �����iego

W Nowych Zdunach (powiat łowicki), 1 czerwca 2014 r., na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego realizując projekt współﬁnansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, zorganizowała wydarzenie kulturalno-edukacyjno-wystawiennicze promujące markę: „Rolnictwo energią regionu łódzkiego”. Patronat nad
imprezą objęli Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Telewizja Polska Łódź.

4

Dodatek do Biuletynu KSOW Województwa Łódzkiego nr 2/2014

| W regionie |

W czasie imprezy promowano
produkty rolnicze, produkty przetwórstwa rolno-spożywczego jako
rozpoznawalnej marki regionu oraz
propagowano unikalność kultury
i tradycji, pragnąc pokazać autentyczny obraz wsi województwa łódzkiego
i jej znaczenia dla Polski i Europy. Odwiedzający imprezę w Nowych Zdunach mieli okazję degustować tradycyjne, regionalne produkty z obszaru

regionu łódzkiego. Wystawione były
między innymi produkty tradycyjne
wpisane na listę Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi: kozi twaróg z Eufeminowa oraz Nadwarciański Chrzan po
Staropolsku. Jedną z wielu atrakcji
były przygotowane przez panie z Kół
Gospodyń Wiejskich i Lokalnych Grup
Działania potrawy według tradycyjnych, starych receptur. Pyszne miody
i nalewki, dżemy, konfitury, chleby na
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zakwasie, aromatyczne wędliny, sery,
smakowe i naturalne masła przyciągnęły tłumy mieszkańców z całego
województwa łódzkiego. Wśród dostępnych na imprezie smakowitości
warto również wspomnieć rodzime
jabłka, truskawki, soki (m.in. jabłkowe,
buraczane, porzeczkowe), kapusty,
marchewki i inne warzywa, które są
witaminowym atutem sadownictwa
i warzywnictwa województwa łódz-
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kiego. Na wielu stoiskach królowało
rękodzieło i użytkowa sztuka ludowa
z nieodłącznymi łowickimi elementami. Przedmioty z wikliny, pokazy sztuki
bednarskiej zainteresowały i młodych,
i starszych. Dużą popularnością cieszyła się również wystawa maszyn
rolniczych. Zwiedzający zapoznawali
się z zastosowaniem nowoczesnych
technologii w sektorze rolnictwa.
Mnóstwo atrakcji z okazji przypadającego w tym czasie Dnia Dziecka
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego przygotowała dla milusińskich.
Zabawy i konkursy nawiązywały tematycznie do rolnictwa, na twarzach
maluchów malowano kwiaty znane
z polskich łąk. Niezwykłą atrakcją dla
dzieci było miasteczko drewnianych
domków wraz z ogromną piaskownicą, to był prawdziwy raj dla najmłodszych uczestników pikniku.
W Nowych Zdunach uhonorowano
również 10 strażaków z Woli Kałkowej,
którym zostały wręczone odznaczenia
„Zasłużony dla rolnictwa”.
W czasie trwania imprezy na scenie
zaprezentowały się zespoły folklorystyczne: Wojszycanki, Żeroniczanki,
Szewcowianki, Wesołe Pleckowianki,
Kapela Rodziny Zielińskich, Zespół
Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie,
6

Zespół Pieśni i Tańca Czerniewiczanie,
Od A do Z – Zespół przy Stowarzyszeniu Kobiet Tietlina. Wystąpiły również
zespoły tańca nowoczesnego: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz hip-hopowy zespół Funky
Dreams ze Zdun. W końcu nadszedł
czas na występy gwiazd wieczoru: zespołu Bałagan, Shazzy oraz Andrzeja
Piasecznego, który zaśpiewał swoje
najbardziej znane przeboje.
Rolnictwo województwa łódzkiego
odgrywa bardzo ważną rolę na rolniczej mapie Polski (ten profil gospodarki pełni tutaj dominującą rolę), ale
otwiera się także na nowe rynki, również te spoza Europy. Porozumienie
o współpracy, podpisane w czasie
imprezy w Nowych Zdunach, pomiędzy Izbą Rolniczą Województwa
Łódzkiego reprezentowaną przez
Prezesa Andrzeja Górczyńskiego oraz
Wiceprezesa Krzysztofa Jana Nowaka
a Regionalną Izbą Gospodarczą – Łódź
reprezentowaną przez Prezesa Witolda Gerlicza daje ogromną szansę dla
eksportu polskiej żywności oraz sprzętu rolniczego.
W trakcie imprezy Telewizja Polska , oddział regionalny w Łodzi, wyemitowała
wywiady z osobami, które są związane

z rolnictwem województwa łódzkiego
oraz reportaże ukazujące rolnictwo
jako siłę tego regionu. Widzowie TVP
Łódź mogli zobaczyć zespoły występujące na scenie w Nowych Zdunach,
a także stoiska z produktami tradycyjnymi i rękodziełem ludowym.
Relacja TVP Łódź z wydarzenia kulturalno-edukacyjno-wystawienniczego w Nowych Zdunach – 1 czerwca
2014 roku http://www.tvp.pl/lodz/
reportaze/rolnictwo-energia-wojewodztwa-lodzkiego/
Festyn zorganizowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego cieszył
się ogromną popularnością, odwiedziło go ponad 10 tysięcy osób.
Kolejne wydarzenie kulturalno-edukacyjno-wystawiennicze promujące
markę „Rolnictwo energią regionu
łódzkiego” odbędzie się 7 września
2014 r. w Szadku (stadion LKS „Victoria”). Od godziny 14:00 zapraszamy
Państwa do odwiedzania stoisk z produktami regionalnymi i rękodziełem
ludowym oraz na wystawę maszyn
rolniczych. Na scenie zagrają m.in. Kapela Szadkowiacy, Orkiestra Dęta OSP
z Wieruszowa, Halina Frąckowiak oraz
zespół Kombii.
Serdecznie zapraszamy!
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Konkurs rozstrzygnięty
Przebieg Ogólnokrajowego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014
na terenie województwa łódzkiego
Elżbieta Nawrocka Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014 na terenie województwa
łódzkiego dobiegł końca. Do tegorocznej edycji konkursu na terenie naszego
województwa zgłosiły się 83 gospodarstwa.
Oprócz wyżej wymienionych Komisja
oceniła także dodatkowe elementy
składające się na gospodarstwo rolne,
takie jak: wydzielenie miejsc do zabawy
dzieci i wypoczynku dorosłych, estetykę gospodarstwa oraz udogodnienia
zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela
gospodarstwa. Uroczyste podsumowanie przebiegu konkursu na terenie
województwa łódzkiego nastąpiło 11
lipca 2014 r. w Instytucie Europejskim
w Łodzi, gdzie odbyła się konferencja
poświęcona Konkursowi Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne 2014. Konferencja zorganizowana została dzięki dofinansowaniu z Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich i dużej pomocy pracowników
Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Podczas konferencji poprowadzone
zostały wykłady na temat wypadkowości w rolnictwie oraz działań prewencyjnych instytucji okołorolniczych,
które mają zapobiegać zdarzeniom wypadkowym.
Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali
atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez współorganizatorów konkursu, członków Wojewódzkiej Komisji
do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w rolnictwie indywidualnym: Łódzki
Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Oddział
Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy
Inspektorat Pracy w Łodzi, Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, Łódzki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Łódzki
Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Terenowy ARR w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Metropolitę Łódzkiego.

KLASYFIKACJA ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
Miejsce

Imię i nazwisko

Adres

1

Agnieszka i Przemysław Firganowie

ul. Byszewska, Łódź

2.

Jadwiga i Grzegorz Kurpiowie

Ciołki 8, gm. Brąszewice, pow. sieradzki

3.

Jadwiga i Zdzisław Jedlińscy

Boguszyce, gm. Rawa Maz., pow. rawski

Barbara i Mariusz Grzejszczykowie

ul. Lipowa 1, Rzeczyca, pow. tomaszowski

wyróżnienia

Komisja Wojewódzka powołana przez
dyrektora Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi składała się z przedstawicieli następujących instytucji: Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Łodzi, Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego, Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
zs. w Bratoszewicach, Agencji Rynku
Rolnego i Kuratorium Oświaty w Łodzi. Komisja Wojewódzka zwizytowała dziewięć najlepszych gospodarstw,
sporządziła dokumentację zdjęciową
i dokonała oceny gospodarstw. Wyłoniła zwycięzcę etapu wojewódzkiego,
który reprezentować będzie województwo łódzkie w etapie krajowym.
Komisja oceniała:
• ład i porządek w obrębie podwórza,
zabudowań i stanowisk pracy,
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów
i używanych drabin oraz instalacji
i urządzeń elektrycznych,
• wyposażenie maszyn i urządzeń
używanych w gospodarstwie
w osłony ruchomych części maszyn,
podpory i inne zabezpieczenia,
• stan techniczny pilarek tarczowych
i łańcuchowych,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt,
• stosowanie, stan i jakość środków
ochrony osobistej i odzieży roboczej,
• wyposażenie w sprzęt ppoż.

Katarzyna i Krzysztof Nykielowie

Kaszewy Kolonia, gm. Krzyżanów, pow. kutnowski

Anna i Jarosław Bąkowscy

Krężna, gm. Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski

Aleksandra i Sławomir Miłkowie

Rudunki, gm. Zadzim, pow. poddębicki

Katarzyna i Maciej Wojtuniakowie

Wydrzyn, gm. Czarnożyły, pow. wieluński

Przemysław Świerczyński

Topola Królewska, gm. Łęczyca, pow. łęczycki
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Grupy producentów
owoców i warzyw

Producenci owoców i warzyw, aby
otrzymać pomoc finansową, musieli
utworzyć podmiot posiadający osobowość prawną, liczący minimum pięciu
członków. Kolejnym podstawowym warunkiem przyznania pomocy finansowej
jest opracowanie planu dochodzenia do
uznania. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje o działaniach i inwestycjach realizowanych przez grupę
producentów i sporządzany jest maksymalnie na okres pięciu lat. Działania i inwestycje realizowane w ramach planu
muszą prowadzić do uzyskania statusu
uznanej organizacji producentów. Nieuzyskanie statusu uznanej organizacji
producentów powoduje konieczność
zwrotu otrzymanej pomocy finansowej
wraz z odsetkami.
Plan dochodzenia do uznania zawiera również szczegółowe informacje
o członkach grupy oraz o wielkości,
strukturze produkcji i sprzedaży produktów, ze względu na które grupa
została utworzona. Członkiem grupy
producenckiej może być osoba fizycz8

na lub osoba prawna, która wytwarza przynajmniej jeden z produktów
w grupie produktów, ze względu na
którą grupa ubiega się o wstępne
uznanie, zarówno w roku poprzedzającym złożenie do zaopiniowania planu
w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
w roku opiniowania, a także we wszystkich kolejnych latach realizacji planu.
Grupa producentów może ubiegać
się o dwa rodzaje pomocy finansowej.
Wsparcie finansowe na utworzenie grupy i prowadzenie działalności administracyjnej przyznawane jest w postaci
ryczałtu do wielkości produkcji sprzedanej, pochodzącej z gospodarstw
członków. Pomoc ta zróżnicowana jest
w zależności od roku realizacji planu dochodzenia do uznania, wynosi w pierwszym i drugim roku 10%, w trzecim 8%,
czwartym 6% i w piątym 4% dla sprzedaży do 1 000 000 euro oraz powyżej
tej kwoty odpowiednio 5%, 4%, 3%,
2%, a maksymalny limit pomocy w skali
roku wynosi 100 000 euro.

Kolejny rodzaj wsparcia finansowego
przeznaczony jest na pokrycie kosztów realizacji inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do
uznania. Inwestycje refundowane są
w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych (50% udział środków unijnych
oraz 25% udział środków krajowych).
Pomoc na realizację inwestycji pozwala grupie producentów na stworzenie
infrastruktury oraz zakup środków
technicznych umożliwiających zbiór,
przechowywanie, magazynowanie,
przygotowanie do sprzedaży oraz
transport produkcji pochodzącej
z gospodarstw członków grupy. Inwestycje muszą być realizowane
oszczędnie i w niezbędnym zakresie,
czyli w zakresie zabezpieczającym
potrzeby grupy wynikające z produkcji jej członków. W związku z tym, że
celem grupy jest wprowadzanie na
rynek owoców i warzyw świeżych,
w ramach tego wsparcia nie refunduje się kosztów inwestycji związanych
z przetwórstwem.
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Aleksandra Janicka

Wsparcie finansowe
skierowane do
producentów rolnych
przyznawane w krajach
Unii Europejskiej w
ramach wspólnej
organizacji rynków
rolnych obejmuje swym
zakresem rynek owoców
i warzyw. Pomoc
finansowa przyznawana
w ramach rynku owoców
i warzyw umożliwiła
utworzenie podmiotów
gospodarczych
zrzeszających wielu
producentów.

1) Oficjalna strona internetowa Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
http://www.arimr.gov.pl;
stan na dzień 26.04.2014 r.

2) Oficjalna strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
http://www.rolnictwo.lodzkie.pl/;
stan na dzień 26.04.2014 r.

Grupy producentów mogą prowadzić
sprzedaż produktów niepochodzących
z gospodarstw członków, przy czym
udział sprzedaży produkcji członków
w sprzedaży ogółem musi stanowić
więcej niż 50%. Sprzedaż niepochodząca z gospodarstw członków grupy
nie może być objęta pomocą finansową. Oznacza to, że sprzedaż ta nie jest
brana pod uwagę w przypadku wyliczania pomocy finansowej związanej
z utworzeniem grupy producentów
i prowadzeniem działalności administracyjnej. Ponadto produkcja pochodząca spoza gospodarstw członków
grupy nie może być przechowywana,
przygotowywana do sprzedaży za pomocą inwestycji objętych refundacją
w pełnej wysokości.
Znaczny wzrost liczby grup producentów oraz wzrost wydatków na inwestycje ujęte w planach dochodzenia
do uznania w latach 2010-2011 spowodował znaczne zwiększenie wysokości
środków finansowych skierowanych na
tworzenie grup producentów owoców
i warzyw, pochodzących z budżetu
Wspólnoty. Zmiany te stały się główną
przyczyną wprowadzenia rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012
roku, określającego wykaz niekwalifikowanych inwestycji oraz ograniczającego kwotę wkładu unijnego do
10 000 000 euro na rok kalendarzowy
dla krajów członkowskich, do których
kierowana jest pomoc na tworzenie
grup producenckich. Od dnia wejścia
w życie tego rozporządzenia wysokość
pomocy finansowej stała się zależna od
wskaźników określanych przez Komisję Europejską na podstawie prognoz
finansowych uwzględniających kwoty
pomocy dla wszystkich grup producentów. W praktyce oznacza to, że
wsparcie finansowe na realizacje inwestycji ujętych w planie dochodzenia do
uznania może być znacznie niższe niż
75% poniesionych kosztów. Wprowadzone zmiany znacznie zahamowały
tworzenie się nowych grup producentów owoców i warzyw. Tylko pomoc
finansowa dla grup, które uzyskały

status wstępnego uznania i podjęły
zobowiązania finansowe lub zawarły
prawnie wiążące umowy ze stronami
trzecimi do minimum dwóch inwestycji przed dniem wejścia w życie wyżej
wymienionego rozporządzenia, nie
została objęta limitem 10 000 000 euro.
Pomoc finansowa na poziomie kraju
przyznana do dnia 31 marca 2014 r.
dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw wynosiła
6 051 167 000 zł oraz dla organizacji
producentów 13 572 000 zł. Tak ogromne wsparcie musiało mieć znaczący
wpływ na rozwój obszarów wiejskich.
Grupy producentów owoców i warzyw
stały się ważnym czynnikiem rozwoju
terenu, który objęły swą działalnością.
Korzyści to między innymi: powstawanie miejsc pracy oraz zwiększenie
dochodowości produkcji rolnej i tym
samym poprawa jakości życia na wsi;
dbałość o środowisko i wysoka jakość
produkcji; wprowadzanie nowoczesnych technologii produkcji, zbioru,
przechowywania oraz przygotowania
do sprzedaży. Dzięki grupom producenckim Polska zyskała status lidera
w produkcji i eksporcie jabłek oraz pieczarek. Niestety grupy producentów
borykają się z wieloma problemami,
a przede wszystkim z nieprzewidywalnością rynku oraz niestabilnością przepisów prawa krajowego i unijnego.
Już zmiany wprowadzone w kwietniu
2012 r. powstrzymały powstawanie
kolejnych grup, ale przede wszystkim
przyniosły problemy finansowe i zahamowały rozwój istniejących podmiotów.
W województwie łódzkim na dzień
18 marca 2014 roku powstało 20 podmiotów zrzeszających producentów
owoców, warzyw, grzybów. Status
wstępnie uznanej grupy producentów posiada 10 podmiotów, a 9 podmiotów uzyskało status organizacji
producentów po zrealizowaniu planu dochodzenia do uznania. Jedna
z organizacji producentów uzyskała
status już w 2003 r. i tym samym nie
korzystała z pomocy przeznaczonej
dla wstępnie uznanych grup.

CZY WIESZ, ŻE...

Omlety
z sosem
jagodowym

Czarna jagoda
jest zasadotwórcza,
zawiera w niedużych
ilościach związki
mineralne: sód, wapń,
żelazo, miedź, fosfor
i siarkę, witaminy A,
B1, B2, C i PP. Jagody
zawierają m.in. wakcyninę,
substancję działającą podobnie jak
insulina – obniża poziom cukru we krwi.
Świeże czarne jagody (także dżem)
działają łagodnie przeczyszczająco.
Suszone jagody i sok działają odwrotnie
– leczą biegunki. Jagody mają
właściwości bakteriobójcze, pomagają
w leczeniu miejscowym
lekkich stanów zapalnych błony
śluzowej jamy ustnej i gardła.

Anna Janicka

Borówki
poprawiają pamięć,
zawierają m.in.
witaminy K i
C. Spożycie
borówek pomaga
chronić układ
sercowo-naczyniowy,
przyczynia się do
utrzymania prawidłowego
ciśnienia krwi. Mają one również
korzystny wpływ na regulację poziomu
cukru we krwi u osób, które mają z tym
problemy.

Składniki:
• 2 jajka
• 8 łyżek mąki
• 100 gram twarogu
• łyżka śmietany
• szklanka jagód
• duży jogurt naturalny
• oliwa do smażenia
• cukier
Omlet
Oddzielamy żółtka jajek. Żółtka, 3/4
szklanki wody, śmietanę, mąkę, drobno
pokruszony twaróg mieszamy razem
w misce. Do ciasta dodajemy szczyptę soli. Białka wraz z cukrem ubijamy

na sztywno. Cukier dodajemy w ilości
uzależnionej od naszego upodobania
do słodkości. Ubite białka dodajemy
do ciasta i delikatnie mieszamy. Smażymy na rozgrzanej patelni.
Sos jagodowy
Przygotowanie sosu to tylko chwila.
Jogurt naturalny miksujemy razem
z jagodami i cukrem. Omlety podajemy polane sosem i posypane całymi
owocami jagód. Do przygotowania
sosu możemy wykorzystać również
inne sezonowe owoce.
Smacznego!

Jeżyny
polepszają jakość widzenia, mają działanie
bakteriobójcze i własności antybiotyczne,
regulują przemianę materii, działają
wykrztuśnie oraz moczopędnie. Herbatki
jeżynowe wzmacniają organizm i mają
właściwości uspokajające. Jeżyny
zawierają m.in. kwasy organiczne,
witaminę E – zwaną witaminą młodości,
witaminy z grupy B, prowitaminę
A, witaminę C, pektyny, garbniki,
ﬂawonoidy, kwas cytrynowy, barwniki
antocyjanowe, związki mineralne potasu,
wapnia i magnezu. W pestkach jeżyn jest
dużo błonnika, zawierają
również miedź
i żelazo.

