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Województwa Łódzkiego

Szanowni 
Państwo!
Mam przyjemność oddać w  Pań-
stwa ręce Biuletyn Krajowej Sieci 
Obszarów Województwa Łódzkiego.
W  tym numerze poświęcimy wiele 
miejsca efektowi wdrażania na te-
renie województwa Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Temat niezwykle istotny 
z  uwagi na kończący się okres pro-
gramowania oraz czas sprzyjający 
podsumowaniom w  kontekście 10. 
rocznicy członkostwa w  Unii Eu-
ropejskiej. Dla zainteresowanych 
ochroną środowiska i odnawialnymi 
źródłami energii rozpoczynamy pu-
blikacje cyklu artykułów informują-
cych o  działaniach Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 
W  numerze nie zabraknie również 
prezentacji ciekawych obiektów 

agroturystycznych w  województwie 
łódzkim, a  także informacji o  projek-
tach realizowanych przez lokalne gru-
py działania. Tym razem o 35 nowych 
szlakach – ścieżkach questingowych, 
które ruszyły w  naszym regionie. 
Zostały one opracowane w  ramach 
największego w  Polsce projektu qu-
estingowego pn. „Questing umożliwi 
innowacyjne zwiedzanie”, akronim 
„QUIZ”, realizowanego przez trzech 
Partnerów: Lokalną Grupę Działania 
„Dolina rzeki Grabi”, Stowarzyszenie 
LGD „BUD-UJ RAZEM” oraz Fundację 
Rozwoju Gmin „PRYM”. 
Nie zapomnijcie przeczytać dodat-
ku do Biuletynu. Zawiera on ważne 
informacje dla osób prowadzących 
gospodarstwa rolne przygotowane 
przez Izbę Rolniczą Województwa 
Łódzkiego.

Życzę interesującej lektury
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Już po raz trzynasty zostaną młodzieży z terenów wiej-
skich przyznane stypendia pomostowe. 
Wnioski o stypendium należy wypełnić – podobnie jak 
w ubiegłym roku – on-line w terminie do 18 sierpnia br. 
do godziny 16:00 na formularzach dostępnych na stronie 
internetowej www.stypendia-pomostowe.pl.
Następnie wydrukowany wniosek wraz z  załącznikami 
przyszli studenci muszą przekazać do odpowiedniego 
Oddziału Terenowego ANR do 22 sierpnia br.
O  stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści 
spełniający następujące kryteria: dostaną się na I  rok 
dziennych studiów I  stopnia realizowanych w  polskich 
uczelniach publicznych mających uprawnienia magi-
sterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowa-
nych w polskich uczelniach publicznych, są dziećmi by-
łych pracowników PPGR, którzy byli zatrudnieni w tych 
gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okre-
sie co najmniej 2 lat, mieszkają na terenach wiejskich lub 
w miastach do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin, 
w których dochód netto na osobę w rodzinie albo do-
chód osoby uczącej się nie przekracza 1176 zł lub 1344 
zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o  umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności.

Źródło: www.ppr.pl

Wojewoda Łódzki oraz Marszałek 
Województwa Łódzkiego po raz pią-
ty wspólnie organizują Konkurs „Na-
groda Gospodarcza Województwa 
Łódzkiego 2014”. Najlepsze przedsię-
biorstwa, gospodarstwa rolne i  wy-
nalazcy z województwa mają szansę 
na zdobycie tej prestiżowej nagrody.
Nagroda Gospodarcza Wojewódz-
twa Łódzkiego  sprzyja promocji 
laureatów, daje im możliwość pre-
zentacji działań oraz popularyzuje 
wypracowane w  regionie łódzkim 
drogi osiągania sukcesów gospo-
darczych na rynku polskim i rynkach 
zagranicznych. Stanowi wyróżnie-
nie i  podziękowanie dla przedsię-
biorstw, gospodarstw rolnych i  wy-
nalazców, osiągających najlepsze 
efekty ekonomiczne oraz cieszących 
się uznaniem w województwie, kraju 
i za granicą. Premiowane są podmio-
ty budujące pozytywny wizerunek 

Jeszcze do 31 lipca 2014 roku Fun-
dacja na rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa czeka na zgłoszenia do  VI 
edycji konkursu na prace dotyczące 
polskiego rolnictwa i obszarów wiej-
skich pod nazwą „Polska wieś – dzie-
dzictwo i przyszłość”. Konkurs został 
objęty patronatem honorowym Pol-
skiego Komitetu ds. UNESCO.
Celem Konkursu jest promocja 
polskiego rolnictwa, problematy-
ki związanej z  obszarami wiejski-
mi, dziedzictwa kulturowego oraz 
wzbogacenie publicznej debaty na 
temat polskiej wsi. Konkurs jest rów-
nież szansą na promowanie mło-
dych naukowców zajmujących się 

tematyką wartości kulturowych pol-
skiej wsi oraz szansami na jej dalszy 
rozwój. Kapituła Konkursowa wyłoni 
wyróżniające się opracowania, które 
zostaną wydane w  postaci książko-
wej w  Wydawnictwie Naukowym 
Scholar (www.scholar.com.pl), będą-
cym partnerem w projekcie. Dodat-
kowo zwycięzca otrzyma nagrodę 
pieniężną w wysokości 5 tysięcy zło-
tych brutto.

Dodatkowych informacji na temat 
konkursu udziela: Anna Czapla, e-
-mail: a.czapla@fdpa.org.pl,
tel. 22 864 03 90; 531 829 506,
źródło: www.fdpa.org.pl

regionu. Istotnym kryterium jest, aby 
wnosiły one znaczący i trwały wkład 
w unowocześnienie i rozwój gospo-
darczy województwa.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 
czerwca 2014 roku (po 1 egz. w for-
mie papierowej i elektronicznej)
 

 Więcej na stronie www.lodzkie.pl

Nagroda Gospodarcza 
Województwa Łódzkiego

Konkurs polska wieś 
dziedzictwo i przyszłość

Stypendia  
pomostowe 2014
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PROW 
zmienia Łódzkie

Z początkiem roku 2014 w Europie rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa, która 
potrwa do 2020 roku. Jest to zatem najlepszy moment do tego, aby dokonywać wszelkich 

podsumowań za poprzedni okres programowania. 

Michał Kosmowski
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

Targowisko miejskie w Uniejowie. Projekt zrealizowany przez gminę Uniejów w ramach działania 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Fot. Anna Nelita
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I  chociaż Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 
jeszcze się nie zakończył, gdyż zgod-
nie z  zasadą n+2 będzie rozliczany 
do 2015 roku, to można się pokusić 
o  jego ocenę i  poziom wpływu na 
rozwój obszarów wiejskich. Program 
ten wspiera również, a raczej przede 
wszystkim, zrównoważony rozwój 
rolnictwa w  naszym kraju, jednak 
patrząc z  perspektywy Samorządu 
Województwa Łódzkiego pełniące-
go rolę Instytucji Wdrażającej PROW 
2007-2013 właśnie w  zakresie roz-
woju obszarów wiejskich, w artyku-
le tym znajdzie się podsumowanie 
tego, co zadziało się na obszarach 
wiejskich w województwie łódzkim.
Największe środki finansowe, naj-
większe zainteresowanie benefi-
cjentów, a  także największy zakres 
realizowanych projektów obejmo-
wało działanie „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i  ludności wiejskiej”. 
Limit środków na to działanie dla 
województwa łódzkiego wynosił 
342 893 578,80 zł, ale i tak zapotrze-
bowanie kilkakrotnie przewyższa-
ło tę kwotę. Głównym celem tego 
działania było zaspokojenie podsta-
wowych potrzeb mieszkańców wsi, 
a co za tym idzie, poprawienie jakości 
ich życia. Dzięki rozdysponowanym 
środkom unijnym zapewniono spo-
łeczności wiejskiej dostęp do wody 
pitnej (wybudowano prawie 400 km 
sieci wodociągowych i kilkadziesiąt 
stacji uzdatniania wody) oraz umożli-
wiono korzystanie z najnowszej tech-
nologii oczyszczania ścieków komu-
nalnych (wybudowano prawie 500 
km sieci kanalizacyjnych, 4000 przy-
domowych oczyszczalni ścieków i 20 
dużych, nowoczesnych oczyszczalni 
ścieków). Powyższe zakresy cieszyły 
się największym zainteresowaniem 
beneficjentów, jednak nie należy za-
pominać, iż w ramach tego działania 
wybudowano lub zmodernizowano 
również 14 targowisk, które funkcjo-
nują teraz pod wspólną nazwą „Mój 
rynek”, wprowadzono bardziej efek-
tywne systemy zbiórki, segregacji 

i  wywozu odpadów komunalnych, 
a także wyprodukowano megawaty 
energii ze źródeł odnawialnych (geo-
termia, wiatr, słońce i biomasa). Do-
datkowo, możliwe było pozyskanie 
wsparcia na budowę lub rozbudowę 
infrastruktury zapewniającej dostęp 
do szerokopasmowego Internetu. 
Z tego narzędzia skorzystały 3 gminy 
w województwie łódzkim.
Nie można mówić o  zrównoważo-
nym rozwoju obszarów wiejskich bez 
umożliwienia mieszkańcom dostępu 
do szeroko pojętej kultury, sportu 
i rekreacji. Narzędziem, które pozwa-
la wspierać ten obszar, jest działanie 
„Odnowa i  rozwój wsi”. Działanie to 
towarzyszy nam przez cały okres 
członkostwa w  Unii Europejskiej. 
W latach 2004-2006 było jednym ze 
składowych Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowe-
go oraz rozwój obszarów wiejskich”, 
w  latach 2007-2013 „Odnowa i  roz-
wój wsi” wdrażano dwutorowo: jako 
oddzielne działanie i  jako część osi 
LEADER, co będzie kontynuowane 
również w przyszłym okresie progra-
mowania. Działanie to jest również 
wsparciem dla odnowy centrów wsi, 
czyli miejsc szczególnie ważnych dla 
mieszkańców danej miejscowości, 

remontu zabytkowych kościołów, 
a także dla rozwoju turystyki.
Dzięki środkom unijnym powstało 
prawie 700 budynków pełniących 
rolę świetlic wiejskich,  bibliotek, 
gminnych ośrodków kultury i  spor-
tu. Są to na pewno miejsca, gdzie 
mieszkańcy mogą się spotkać, po-
rozmawiać, zintegrować. Dodatko-
wo, bez mała 200 centrów wsi zo-
stało odnowionych w  ramach tego 
działania. Upiększono w ten sposób 
główne place, skwery i ulice w miej-
scowościach poprzez budowę chod-
ników, parkingów, nasadzenia zieleni 
i  remont oświetlenia. Przejeżdżając 
przez województwo łódzkie, nieważ-
ne w  którym kierunku, na pewno 
natkniemy się przynajmniej na kilka 
odnowionych centrów miejscowo-
ści. Obszar dotyczący sportu i rekre-
acji również otrzymał spory zastrzyk 
finansowy, dzięki któremu powstało 
ponad 200 obiektów: boisk i  hal 
sportowych, miejsc rekreacji i  wy-
poczynku, placów zabaw i  parków. 
Odnowiono ponad 50 zabytkowych 
kościołów, tyle samo zostało odre-
staurowanych zabytków i miejsc pa-
mięci. Te liczby wskazują, jak potrzeb-
ne jest narzędzie, które powoduje, że 
życie na wsi staje się łatwiejsze i przy-
jemniejsze.

Odnowione 

centrum 

Wolborza.  

Projekt 

zrealizowany 

przez gminę 

Wolbórz 

w ramach 

działania  

Odnowa wsi.  
Fot. Anna Nelita



Jak już wspomniałem wcześniej, 
„Odnowa i  rozwój wsi” finansowa-
na była również poprzez oś LEADER 
jako jeden z  elementów działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju”. Narzędziem pomocniczym 
dla odnowy wsi były tzw. „małe 
projekty”, czyli takie, które zakresem 
obejmowały działanie „Odnowa 
i  rozwój wsi”, ale wartość dofinan-
sowania pojedynczego projektu nie 
przekraczała 25 000 złotych. Jednak 
zarówno zakres działania, jak i  ka-
talog beneficjentów małych pro-
jektów zostały znacznie rozszerzon. 
W działaniu „Odnowa i  rozwój wsi” 
beneficjentami były jedynie gminy, 
ich jednostki organizacyjne, kościoły 
i organizacje pożytku publicznego. 
W  małych projektach uczestniczyć 
mogły dodatkowo stowarzysze-
nia (np. koła gospodyń wiejskich, 
ochotnicze straże pożarne), funda-
cje, przedsiębiorcy, osoby fizyczne 
i  inne osoby prawne, działające na 
obszarach wiejskich. W ramach ma-
łych projektów finansowane były 
między innymi wszelkie wydarzenia 
kulturalne, sportowe i  integracyjne 
(ok. 500 takich wydarzeń), organizo-
wane były szkolenia o różnej tema-
tyce dla mieszkańców wsi (prawie 
200 szkoleń) i  kultywowano miej-
scowe tradycje, zwyczaje i obrzędy 
(ponad 150 projektów dotyczących 
tej tematyki). Małe projekty to rów-
nież wsparcie turystyki (prawie 100 
projektów dotyczących utworzenia 
lub zmodernizowania bazy infor-
macji turystycznej oraz stron inter-
netowych, przygotowania i  wyda-
nia publikacji), promocja lokalnej 
twórczości kulturalnej (prawie 200 
projektów) oraz lokalnej przedsię-
biorczości (ponad 20 projektów).
Przypomnijmy, że LEADER, który to-
warzyszy nam również od momentu 
przystąpienia Polski do Unii Europej-
skiej, to inicjatywa, której głównym 
zadaniem jest integracja lokalnej 
społeczności, czyli tych mieszkań-
ców wsi, którzy chcą poprzez ak-
tywne uczestnictwo w  życiu spo-

łecznym rozwijać i  upiększać swój 
region. W ramach osi LEADER reali-
zowane są projekty oddolne, czyli 
te, o których realizacji nie decydują 
włodarze, tylko sami mieszkańcy. 
O ważności LEADER-a niech świad-
czy fakt, iż Unia Europejska wymaga, 
aby w latach 2014-2020 Polska prze-
znaczyła na ten cel przynajmniej 5% 
całego budżetu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.
Integracją mieszkańców i  częścio-
wym wdrażaniem LEADER-a  zaj-
mują się lokalne grupy działania 
(LGD) – specjalne stowarzyszenia 
lub fundacje będące partnerstwem 
przedstawicieli trzech sektorów: 
społecznego, publicznego i gospo-
darczego. Grupy te, finansowane 
również przez PROW w  ramach 
działania „Funkcjonowanie lokalnej 
grupy działania, nabywanie umie-
jętności i aktywizacja” przygotowują 
dokument – lokalną strategię roz-
woju (LSR), w  którym opisują spo-
soby działalności na rzecz integracji 
i  rozwoju oraz określają wskaźniki, 
które chcą osiągnąć na zakończe-
nie okresu programowania. Lokalne 
grupy działania mogą dodatkowo 

korzystać ze środków unijnych w ra-
mach działania „Wdrażanie projek-
tów współpracy”, gdzie finansowane 
są projekty wspólne grup, nie tylko 
z danego województwa czy z terenu 
naszego kraju, obejmujące obszar 
ich działania. 
W  celu przedstawienia pełnego 
obrazu Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 
w części wdrażanej przez Samorząd 
Województwa Łódzkiego, należy 
jeszcze wspomnieć o działaniu „Po-
prawianie i rozwijanie infrastruktury 
związanej z  rozwojem i  dostoso-
wywaniem rolnictwa i  leśnictwa”. 
Działanie to podzielone zostało na 
dwa schematy. Zakres dotyczący 
scalania gruntów skierowany został 
do starostów powiatów i, jak nazwa 
wskazuje, dotyczył przeprowadzenia 
prac scaleniowych i poscaleniowych 
na terenach o dużym rozdrobnieniu 
lub zróżnicowaniu agrarnym  w celu 
zmniejszenia kosztów ich użytkowa-
nia przez rolników. Drugi zakres do-
tyczący gospodarowania rolniczymi 
zasobami wodnymi skierowany do 
Wojewódzkiego Zarządu Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych w Łodzi to 

Zakup 

instrumentów 

muzycznych dla 

orkiestry dętej 

Ochotniczej 

Straży pożarnej 

w Solcy 

Wielkiej (gmina 

Ozorków). Projekt 

zrealizowany 

przez Gminny 

Ośrodek Kultury 

w Leśmierzu 

w ramach 

działania 

Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju  

(4 LEADER).  

Fot. Anna Nelita
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Lokalne grupy działania  

w województwie łódzkim

wsparcie projektów mających na 
celu poprawienie jakości gospoda-
rowania wodą na obszarach wiej-
skich, regulację rzek i ochronę prze-
ciwpowodziową. Nie należy również 
zapominać, iż w  Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Łódzkiego, 
podobnie jak w pozostałych piętna-
stu województwach, utworzony zo-
stał Sekretariat Regionalny Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. Więcej 
informacji o działaniach łódzkiej sie-
ci ukaże się w następnym wydaniu 
biuletynu.
Po dziesięciu latach od wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej można 
stanowczo stwierdzić, iż obszary 
wiejskie, podobnie jak inne obszary 
naszego kraju, dostały potężny za-
strzyk finansowy, który w pełni zo-
stał wykorzystany na ich rozwój. To 
świadczy o tym, iż zapotrzebowanie 
na pomoc jest dużo większe. Dlate-
go też, z  niecierpliwością oczeku-
jemy na kolejne środki pomocowe, 
zagwarantowane naszemu woje-
wództwu do końca 2020 roku. Jakie 
to będą środki i na jaki cel zostaną 
przeznaczone przedstawię w kolej-
nym artykule.

Ilość dotychczas pozyskanych środków w ramach całego PROW 2007-2013  
w podziale na powiaty

Powiat Kwota dofinansowania

Opoczyński 52 306 933,79 zł

Tomaszowski 47 222 666,10 zł

Wieluński 39 349 091,71 zł

Piotrkowski 36 861 091,01 zł

Radomszczański 36 450 337,74 zł

Sieradzki 34 060 588,90 zł

Poddębicki 28 884 195,66 zł

Łowicki 26 716 389,67 zł

Łęczycki 26 192 965,20 zł

Kutnowski 26 115 625,49 zł

Pajęczański 26 015 437,53 zł

Skierniewicki 23 910 479,08 zł

Bełchatowski 20 376 780,28 zł

Wieruszowski 19 226 902,85 zł

Rawski 18 453 742,10 zł

Łódzki Wschodni 14 122 342,85 zł

Łaski 14 116 030,79 zł

Zgierski 13 571 471,44 zł

Brzeziński 13 183 463,77 zł

Pabianicki 12 783 618,45 zł

Zduńskowolski 11 384 643,83 zł

m. Skierniewice 919 993,00 zł

m. Piotrków Trybunalski 21 524,00 zł

|  Temat numeru  |



W 2014 roku można skorzystać z dofinansowania w ra-
mach 5 programów priorytetowych dla osób fizycznych: 
1.  Program priorytetowy na wykonanie przyłączy ka-

nalizacyjnych. 
2.  Program priorytetowy na wykonanie przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 
3.  Program priorytetowy na realizację zadań dotyczą-

cych ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii. 

4.  Program priorytetowy na realizację zadań związa-
nych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 

5.  Program priorytetowy na realizację zadań w zakresie po-
prawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych. 

WYKONANIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
Program ma na celu przyłączanie gospodarstw domo-
wych do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Fundusz pla-
nuje przeznaczyć 600 tys. zł na realizację programu, środki 
z dotacji Funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na:
•  zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do wyko-

nania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej
•  roboty budowlano-montażowe związane z usługą wy-

konania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej.

WYKONANIE PRZYDOMOWYCH  
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Celem programu jest uregulowanie gospodarki ście-
kowej gospodarstw domowych, znajdujących się na 
terenach nieobjętych siecią kanalizacji sanitarnej. Na 
realizację programu Fundusz przeznaczył 2 mln zł, przy 
czym środki z dotacji Funduszu mogą być przeznaczone 
wyłącznie na:

Dofinansowanie  
dla osób fizycznych 
ze środków WFOŚiGW w Łodzi Zespół ds Promocji 

WFOŚiGW w Łodzi

|  Widzieliśmy  |

Od 2011 roku każda osoba fizyczna może skorzystać z pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi 
przy realizowaniu ekologicznych inwestycji we własnym gospodarstwie domowym. Łódzki Fundusz, za 
pośrednictwem banków, udziela dotacji na częściową spłatę kapitału kredytów, udzielanych osobom fizycznym – 
co w praktyce oznacza, iż Fundusz spłaca za swoich beneficjentów część kapitału kredytu bankowego (40%, 50% 
lub 99% kosztów kwalifikowanych w zależności od programu priorytetowego). Taka forma pomocy ma zachęcać 
osoby fizyczne do przeprowadzania  zwykle kosztownych, proekologicznych inwestycji, takich jak usuwanie 
azbestowych pokryć dachowych lub przyłączenie się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 
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•  zakup materiałów i urządzeń nie-
zbędnych do realizacji przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, 

•  wykonanie robót budowlano-
-montażowych przydomowej 
oczyszczalni ścieków. 

REALIZACJA ZADAŃ 
DOTYCZĄCYCH 
OGRANICZENIA NISKIEJ 
EMISJI I WYKORZYSTANIE 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 
ENERGII W BUDYNKACH 
MIESZKALNYCH 
Program ma na celu ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza przez 
nieefektywne kotłownie. Na 
program przeznaczono łącznie 
8,4 mln zł, z zastrzeżeniem, iż 
kwota dotacji dla jednej osoby 
nie może przekroczyć 20 tys. zł na 
jedno zadanie. Dofinansowanie 
dotyczy zakupu kotłowni 
olejowych, gazowych, na biomasę 
oraz instalacji pomp ciepła, 
a ze środków Funduszu można 
sfinansować : 
•  zakup oraz montaż fabrycznie 

nowych urządzeń grzewczych 
m.in. kotły, palniki, pompy ciepła 
oraz wykonanie i  modernizację 
wewnętrznej instalacji c.o. i  c.w. 
(z  wyłączeniem kosztów zakupu 
grzejników). 

•  odwierty w  przypadku poboru 
ciepła przez sondy gruntowe, 

•  wykonanie węzła cieplnego oraz 
przyłącza do miejskiej sieci cieplnej, 

•  wykonanie instalacji gazowej znaj-
dującej się na terenie i w obiekcie 
odbiorcy gazu. 

USUWANIE WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Na program przeznaczono 2,4  mln 
zł. Program obejmuje zadania zwią-
zane z usuwaniem wyrobów zawie-
rających azbest z budynków miesz-
kalnych i  gospodarczych, takich 
jak np. stodoły, obory, wiaty, szopy, 
garaże, altany, oraz usuwaniem wy-
robów azbestowych zdemontowa-
nych uprzednio z budynków i zgro-

madzonych na posesji Beneficjenta; 
Fundusz obejmuje dofinansowa-
niem prace dotyczące usunięcia 
wyrobów zawierających azbest, 
przeznaczone na ich: demontaż, 
przygotowanie do transportu, za-
ładunek oraz transport, rozładunek, 
a  także przekazanie wyrobów za-
wierających azbest do unieszkodli-
wienia metodami dopuszczalnymi 
do stosowania w Polsce. 

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI 
CIEPLNEJ BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH
(Program przeznaczony jest 
dla osób fizycznych i wspólnot 
mieszkaniowych)
Celem programu jest dofinanso-
wanie termomodernizacji budyn-
ków jednorodzinnych i  wieloro-
dzinnych. Na realizację programu 
Fundusz przeznaczył 11,13 mln zł.  
Dofinansowanie obejmuje: 
•  koszt sporządzenia audytu 

energetycznego w  przypadku 
wspólnot mieszkaniowych, koszt 
sporządzenia audytu energetycz-
nego lub analizy bilansu cieplne-
go w przypadku osób fizycznych,

•  zakup materiałów izolacyjnych, sto-
larki okiennej oraz koszty robót bu-
dowlano-montażowych związanych 
z termomodernizacją budynku, 

•  zakup i  montaż fabrycznie no-
wych urządzeń grzewczych, tj. ko-
tły, pompy ciepła, oraz wykonanie 
lub modernizację wewnętrznej 
instalacji c.o. i c.w.u., 

•  odwierty w  przypadku poboru 
ciepła przez sondy gruntowe; 

•  wykonanie instalacji gazowej 
na terenie i  w  obiekcie odbior-
cy gazu, z  uwzględnieniem prac 
ziemnych niezbędnych do poło-
żenia ww. sieci, 

•  wykonanie instalacji kolektorów 
słonecznych – jednostkowy koszt 
kwalifikowany nie może przekro-
czyć 2 500,00 zł za 1m2 powierzch-
ni absorbera energii słonecznej. 

•  koszty budowy lub modernizacji 
węzła cieplnego w  zakresie c.o. 

|  Rzetelny materiał |

Szczegółowe informacje na www.zainwestujwekologie.pl  
w zakładce „Oferta dla osób fizycznych” oraz w placówkach 
banków współpracujących z Funduszem.

Ścieżka postępowania w celu uzyskania dotacji 
na częściową spłatę kapitału kredytu:

ZŁOŻENIE WNIOSKU W WYBRANYM BANKU

DECYZJA WFOŚiGW W ŁODZI

PODPISANIE UMOWY Z BANKIEM

WYKONANIE ZADANIA

URUCHOMIENIE KREDYTU

OSIĄGNIĘCIE I POTWIERDZENIE EFEKTU RZECZOWEGO I 
EKOLOGICZNEGO

SPŁATA CZĘŚCI KREDYTU przez WFOŚiGW – 
 40% / 50% / 99% KAPITAŁU KREDYTU

i c.w.u. (dopuszcza się wykonanie węzła cieplnego je-
dynie na potrzeby c.w.u.) oraz koszty wykonania lub 
modernizacji przyłącza do miejskiej sieci ciepłowni-
czej, (w tym również w celu odłączenia budynku od 
węzła grupowego), z uwzględnieniem prac ziemnych 
niezbędnych do położenia ww. sieci, 

•  zakup i  montaż instalacji rekuperatorów, ogniw fo-
towoltaicznych oraz innych źródeł do pozyskiwania 
energii odnawialnej. 

Wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spła-
tę kapitału kredytu składane są w bankach, które mają 
zawartą z Funduszem umowę o współpracy w zakresie 
współfinansowania zadań objętych programem. Aktu-
alne listy banków znajdują się na stronie www.zainwe-
stujwekologie.pl.
Banki prowadzą nabór wniosków w trybie ciągłym, do 
30 września każdego roku wdrażania Programu lub do 
wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fun-
dusz na dany rok.



8   Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego nr 1/2014

Już od kilku lat, Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego każdy rok rozpoczyna uczestnictwem 
w międzynarodowych imprezach targowych. Najważniejsze dla nas są nasze rodzime targi, związane 

z agroturystyką, turystyką wiejską i promocją obszarów wiejskich, a więc przede wszystkim łódzkie Targi – 
Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR i Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach. 

Targowy początek roku

|  Rzetelny materiał  |
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|  Rzetelny materiał  |

LGD BUD-UJ Razem  
i LDG Mroga 
zapraszają do gry 
podczas Targów 
Agrotravel; 

LGD Dolina Grabi 
podczas Targów 
Na Styku Kultur

Rozśpiewane 
Łódzkie 
na Agrotravel

Stoiska, zorganizowane przez Sekreta-
riat Regionalny KSOW Województwa 
Łódzkiego, na tych imprezach w bie-
żącym roku, zdecydowanie wyróżniały 
się wśród innych. Stało się tak przede 
wszystkim dzięki wystawcom, którzy 
sprawili, że prawdziwie żyło barwami 
i smakami obszarów wiejskich łódzkie-
go regionu. Dzięki lokalnym grupom 
działania z województwa wyjątkowo 
uzdolnieni rękodzielnicy z  regionu, 
przedstawiciele atrakcji turystycznych 
i koła gospodyń wiejskich prezento-
wali największe wartości swoich ma-
łych ojczyzn i zapraszali do odwiedze-
nia Łódzkiego, a w szczególności jego 
pięknych obszarów wiejskich. 

Wystawcy z Łódzkiego na Agotravel Targi na Styku Kultur i kolorowe stoisko Łódzkiego
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Jednym z  sukcesów projektu było 
zaangażowanie do wspólnego dzia-
łania przedstawicieli różnych grup 
społecznych. Bowiem wśród jego 
uczestników znaleźli się przedstawi-
ciele LGD, urzędów gmin, bibliotek, 
gminnych ośrodków kultury oraz 
domów kultury, kół gospodyń wiej-
skich, stowarzyszeń, a także nauczy-
ciele, dzieci i młodzież oraz pasjonaci 
turystyki, historii, znawcy lokalnych 
legend, łamigłówek matematycz-
nych, rymowanek i  łamańców języ-
kowych, którzy podczas warsztatów, 

przy ogromnym zaangażowaniu, 
pracowali nad stworzeniem tej in-
nowacyjnej formy zwiedzania woje-
wództwa łódzkiego. 
Warto nadmienić, iż w  ramach re-
alizowanego projektu powstało 35 
tras questingowych na obszarze 32 
gmin. Co daje nam łącznie 112 km 
nieoznakowanych szlaków turystycz-
nych na terenie naszego wojewódz-
twa, w tym 72 km na obszarze LGD 
„Dolina rzeki Grabi” (powiaty łaski, 
pabianicki  i bełchatowski).  
Inauguracja otwarcia szlaków odby-
ła się 23 kwietnia 2014 r. w Gospo-
darstwie Agroturystycznym „Dolina 
Koni” w  Dłutówku (powiat pabia-
nicki). Na konferencji prezentującej 
12 tras na terenie LGD „Dolina rzeki 
Grabi”  obecny był Marszałek Woje-
wództwa Łódzkiego Witold Stępień, 
który objął nad tym wydarzeniem 
Honorowy Patronat.
Podczas spotkania zaprezentowano 
nowe szlaki oraz multimedialną apli-
kację na urządzenia mobilne. Obecni 
na konferencji goście mieli również 
możliwość przejścia fragmentu dłu-
towskiego questu „Historia na ścież-
kach natury” i poznać m.in. historię 
członków załogi samolotu ŁOŚ, któ-
rego replikę odnajdujemy na szlaku.
A co to są Questy? To nieoznakowa-
ne szlaki turystyczne, którymi moż-

na wędrować, korzystając z  ulotek 
lub aplikacji na urządzenia mobilne 
w systemie iOS oraz Android. Aplika-
cja jest innowacyjnym rozwiązaniem, 
wspierającym questing w tradycyjnej 
postaci. Aby przejść trasę wybranego 
questu należy wydrukować ze strony 
projektu: www.quiz.questing.pl, ulot-
kę lub pobrać bezpłatną aplikację na 
telefon, na której wskazane jest miej-
sce rozpoczęcia trasy, a na końcu na-
szej wyprawy czeka ukryty… skarb. 
Wierszowane wskazówki wytyczają 
trasę, a  do jej ukończenia potrzeb-
ne jest rozwiązanie szeregu zadań 
i  zagadek. Dzięki temu poznawa-
nie ciekawych miejsc jest bardziej 
atrakcyjne i lepiej zapada w pamięć. 
– Chcemy dać turystom szanse na 
aktywne spędzenie czasu, ale też 
pozwolić im na samodzielne docie-
kanie historii, bliski kontakt z przyro-
dą i lepsze zrozumienie otaczającego 
nas świata – mówił marszałek Witold 
Stępień, podczas oficjalnej inaugura-
cji szlaków.
Wytyczone trasy pokazują mniej 
znane walory ziemi łódzkiej: przy-
rodnicze, historyczne i  kulturowe. 
Na przykład w Buczku, poznamy całą 
jego historię zamkniętą w  queście. 
Historię niesamowitą, sięgająca cza-
sów Potopu szwedzkiego: 
…W 1655 podczas Potopu Szwedzkiego

Quiz  
Questing 

odkryj Łódzkie na nowo
LGD „Dolina rzeki Grabi”, www.dolinagrabi.pl

W województwie łódzkim oficjalnie ruszyło 35 nowych szlaków – ścieżek questingowych.
Zostały one opracowane w ramach największego w Polsce projektu questingowego pn. 
„Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie”, akronim „QUIZ”, realizowanego przez trzech 
Partnerów: Lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi”, Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ 
RAZEM” oraz Fundację Rozwoju Gmin „PRYM”. 

DLACZEGO QUESTING?

Questing uczy 
ma duży walor edukacyjny  
w przygotowanych narracjach  
i zagadkach z różnych dziedzin.
Questing odkrywa 
zapomniane opowieści,  
charakterystyczne dla miejscowych 
zajęcia, które dla przyjezdnych,  
i nie tylko, mogą okazać  
się niezwykle atrakcyjne.
Questing bawi  
rymowane zagadki, ciekawe  
historie są rozrywką dla całej 
rodziny
Questing angażuje 
wzmacnia więzi nie tylko  
tworzących questy, ale również 
tych, którzy poprzez questy  
doświadczają nowych rzeczy.

Pobierz 
aplikację:

Skarb odnalezio-

ny – Marszałek 

Witold Stępień 

odbija pieczęć  

na ulotce

fot. z archiwum 

LGD
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Kiedy wrogie wojska dotarły już do miejsca tego,
Ludność Buczka skryła się w kościele…
Do dziś po kulach z muszkietów dojrzysz śladów wiele.
Na południowej ścianie zobaczyć je możesz – 
Popatrz, jak zraniły owo miejsce Boże.
Widawa zaciekawi nas niesamowitymi legendami, a Łask 
opowie historię w tablicach ujętą. Natomiast Drużbicki 
quest prowadzi przez ostępy pełne wiekowych drzew. 
W  Sędziejowicach powędrujemy „Śladami Powstania 
Styczniowego”, w  Dobroniu zapraszamy do poznania 
legendy drewnem pisanej, a w Zelowie pójdziemy trasą 
Braci Czeskich, poznając zwyczaje, tradycje i religię spo-
łeczności czeskich kolonistów, którzy w początkach XIX 
w. osiedlili się w miasteczku. – Każda trasa jest wyjątko-
wa, bo pokazuje walory i atrakcje charakterystyczne dla 
konkretnego miejsca – powiedziała Anna Doliwa, prezes 
zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi”. 
Questy to również doskonałe uzupełnienie sieci szlaków 
turystycznych, które dostępne są dla każdego. Wśród wie-
lu zalet questingu wymieniane są m.in.: bezobsługowość, 
a w dłuższej perspektywie bezkosztowość – questy nie wy-
magają tworzenia i utrzymywania specyficznej infrastruk-
tury oraz oznaczeń w terenie, a także aktywizacja lokalnej 
społeczności, która podczas układania ścieżek odkrywała 
na nowo potencjał swojego miejsca zamieszkania i regio-
nu. 
Dzięki questom zdobywamy wiele cennych informacji 
dotyczących danej miejscowości lub postaci z nią związa-
nych. Przykładem może być quest po gminie Wodzierady, 
który przytacza anegdoty z życia jednej z najbardziej zna-
nych polskich pisarek:
Barbara i Lucjan Niemyscy, do wojny tutaj żyli,
ze znanych osób pisarkę Marię Dąbrowską gościli.
To tu Maria prace polowe w Piorunowie poznała,
w powieści „Noce i dnie” skrzętnie je opisywała
(fragment questu „Śladami niejednej tajemnicy Pioruno-
wa i Przyrownicy”).
Ponadto poprzez połączenie nauki z  zabawą, questy 
stanowią doskonałe narzędzie, pomocne w edukacji re-
gionalnej oraz podczas organizacji szkolnych wycieczek. 
Dzieci i  młodzież to skarbnica pomysłów, czego świa-
dectwem są questy na obszarze Fundacji Rozwoju Gmin 
„PRYM”, w których tworzenie, pod okiem nauczycieli, ak-
tywnie włączyła się młodzież lokalnych szkół podstawo-
wych. Dodatkowo na obszarze LGD „PRYM” wykonanych 
zostanie 7 miejsc postojowych dla turystów. 
Wśród questów, które powstały na obszarze 32 gmin, 
partnerskich LGD, możemy wyróżnić questy: historyczne, 
synkretyczne, przyrodnicze oraz transgraniczne. Przykła-
dem typowego questu przyrodniczego, opracowanego 
przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” jest „Zielony 
Labirynt w parku szkolnym”, a oto jego początek:
Przejdź śmiało przez furtę, chodnik poprowadzi. 

Niech oko Twe bystre o rząd drzew zawadzi, 
które przystrzyżone mężnie dzierżą straż. 
Szanowny Wędrowcze, czy nazwę ich znasz?
Warto również nadmienić, iż po raz pierwszy w  historii  
questingu opracowane zostały questy transgraniczne. Pra-
ca nad nimi była nie lada wyzwaniem, zarówno dla grupy, 
jak i  trenerów, gdyż dotychczas jeszcze nikt nie pokusił 
się o  realizację tras, które swym przebiegiem łączyłyby 
obszar kilku gmin. Te wyjątkowe questy powstały na ob-
szarze LGD „Dolina rzeki Grabi”, gdzie utworzono 2 trasy 
transgraniczne rowerowe: „Szlakiem gminnych legend” 
oraz „Lotniczymi historiami”. I  zupełna nowość – quest 
samochodowy – „Ukryte młyny Grabi”, którego ponad 30 
kilometrowa trasa (Sędziejowice – Ldzań) łączy wyjątkowe 
zabytki techniki, jakimi są dawne młyny wodne wzdłuż 
biegu rzeki Grabi – niektóre z nich – nawet z końca XIX 
wieku. Wbrew pozorom quest nie został poprowadzony 
głównymi drogami, lecz odwrotnie, dzięki czemu ukazuje 
niesamowite zakątki i miejsca, przez które biegnie.
Dla śmiałków, którzy mają w planach przemierzyć wszyst-
kie 35 questów, mamy ALBUM KOLEKCJONERSKI I OD-
ZNAKI: Poszukiwacz, Tropiciel, Odkrywca i Zdobywca. 
Odznakę zdobywa się i przyznaje kolejno w poszczegól-
nych stopniach, rozpoczynając od stopnia Poszukiwa-
cza. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto 
wykaże przejście bądź przejechanie odpowiedniej ilości 
questów. Podstawowym dowodem odwiedzenia danego 
questu jest uzyskanie odcisku pieczęci – skarbu na karcie 
(ulotce) danej wyprawy lub dyplomu (aplikacja mobilna). 
Odznakę w poszczególnych stopniach zdobywa się po-
przez odwiedzenie odpowiedniej liczby questów (patrz 
tabela):

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Przyznawania Odznaki 
Odkrywcy na stronie: www.quiz.guesting.pl oraz  
https://www.facebook.com/pages/LGD-Dolina-rzeki-Gra-
bi/586460538118979. 
Zapraszamy na ścieżki questingowe – odkryjmy wspólnie wa-
lory turystyczne woj. łódzkiego i nasze dziedzictwo kulturowe.  
Do zobaczenia na szlaku…

ODZNAKI
a wymagana 
ilość questów

Poszukiwacz 
5 questów

Tropiciel 
15 questów

Odkrywca
25 questów

Zdobywca
35 questów

W poszukiwaniu 

skarbu

fot. z archiwum 

LGD
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Zapowiedź uruchomienia ostatniego, z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007-2013, naboru na działa-
nie „Ułatwienie startu młodym rolnikom” wzbudzała duże 
zainteresowanie potencjalnych uczestników działania. 
W  połowie kwietnia doczekali się oni decyzji. Minister 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie1 okre-
ślające warunki i  tryb przyznawania pomocy, a  Prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił, 
iż wnioski o wsparcie będą przyjmowane od 15 maja do 
21 czerwca bieżącego roku. Większość warunków udzia-
łu w programie pozostaje bez zmian. Okazało się tylko, 
że rozporządzenie podnosi kwotę wsparcia do 100 tys. 
zł., a do procedury wnioskowania o pomoc i rozliczania 
działania wprowadza kilka nowych rozwiązań:

PO PIERWSZE – czas prowadzenia działalności rolniczej 
w gospodarstwie rolnym, który nie wyklucza z udziału 
w programie, wydłużono z 12 do 15 miesięcy, jednak  czas 
od rozpoczęcia tej działalności do wydania decyzji o przy-
znaniu pomocy pozostaje taki sam jak poprzednio i wy-
nosi 18 miesięcy.
 
PO DRUGIE – jak wspomniano, kwota pomocy będzie 
wynosić nie 75, a 100 tysięcy złotych. Takie rozwiązanie 
postulowała Komisja Europejska w  trakcie negocjacji 
nad przesunięciami środków finansowych wewnątrz 
PROW 2007– 2013. Komisja Europejska zwróciła uwagę, 
że w warunkach stałego wzrostu kosztów produkcji rol-
niczej należy umożliwić beneficjentom tego działania do-
stęp do dodatkowych źródeł finansowania lub zwiększyć 
kwotę premii. Polska wybrała tę drugą propozycję – dla 
ostatniego naboru w ramach PROW 2007–2013 i – wyglą-
da na to – w nowym PROW, na nowy okres finansowania 

2014–2020. Wyższa kwota wsparcia ma umożliwić rolni-
kom osiągnięcie wymaganych wskaźników żywotności 
ekonomicznej ich gospodarstw rolnych.

PO TRZECIE  – wprowadzono próg minimalnej liczby 
punktów, od której wnioski o przyznanie pomocy będą 
rozpatrywane. Pomoc będzie przysługiwać według kolej-
ności ustalonej dla całego kraju w zależności od liczby przy-
znanych punktów dla wybranych kryteriów. Punktowane 
mają być: powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, 
wykształcenie wnioskodawcy oraz wskaźnik bezrobocia 
w powiecie, do którego należy gospodarstwo. Rozporzą-
dzenie ustanawia dwa systemy punktowania: dla woje-
wództw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych 
w gospodarstwie rolnym jest większa od średniej krajowej 
lub jej równa, oraz dla województw, w których  średnia po-
wierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest 
mniejsza od średniej krajowej. Łódzkie należy do drugiej 
grupy – zostańmy więc przy niej.
Za powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie moż-
na uzyskać od 5 punktów, gdy jest równa średniej woje-
wódzkiej, do 10 punktów – gdy jest równa średniej krajo-
wej. Dla większych gospodarstw – 10 punktów – gdy ich 
powierzchnia jest równa średniej krajowej, do 15 punk-
tów dla gospodarstw dwukrotnie większych od średniej 
krajowej. Dla jeszcze większych – powyżej dwukrotności 
średniej krajowej – przyznaje się 16 punktów.

Za wykształcenie wnioskodawca może otrzymać 5 punk-
tów, jeżeli jest ono na poziomie wyższym rolniczym lub 
wyższym nierolniczym uzupełnionym co najmniej 3-let-
nim stażem pracy w rolnictwie. Rolnik mający wykształce-
nie średnie rolnicze lub średnie nierolnicze i co najmniej 

1 Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 
z 17 kwietnia 2014 r. 
zmieniające 
rozporządzenie 
w sprawie 
szczegółowych 
warunków i trybu 
przyznawania 
pomocy finansowej 
w ramach działania 
„Ułatwienie 
startu młodym 
rolnikom” objętego 
Programem 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 
2007–2013 (DzU 
2014, poz. 501)

Janusz Szrama

Bezzwrotna premia pieniężna dla osób 
zamierzających po raz pierwszy rozpocząć 
prowadzenie działalności rolniczej zawsze 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Wsparcie w wysokości 75 tys. zł pozwalało 
na podjęcie pierwszego wysiłku 
inwestycyjnego, było pierwszym impulsem 
rozwojowym dla nowych gospodarstw 
rolnych.

Stary nabór 
nowe zasady
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3-letni staż pracy w  rolnictwie otrzyma 4  punkty. Wy-
kształcenie rolnicze na poziomie zasadniczym zawodo-
wym oceniane jest na 3 punkty, a kwalifikacje na tytuł za-
wodowy przydatny w rolnictwie i co najmniej 3-letni staż 
pracy w rolnictwie – 2 punkty. Rolnicy z wykształceniem 
podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym nierolniczym 
i mający co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie otrzy-
mają tylko 1 punkt.
Wskaźnik bezrobocia w powiecie wpływa na system punk-
tacji następująco: od 0 punktów dla powiatu o najniższym 
bezrobociu w województwie, do 5 punktów dla powiatów, 
w których bezrobocie na tle województwa jest najwyższe.  
Dla kryteriów powierzchni użytków rolnych w gospodar-
stwie i wskaźnika bezrobocia w powiecie stany pośrednie 
rozlicza się i punktuje proporcjonalnie do zaprezentowa-
nych powyżej ram.     
I teraz najważniejsze – w pierwszej kolejności pomoc bę-
dzie przysługiwać wnioskodawcom, którzy uzyskają naj-
większą liczbę punktów, przy czym ich liczba nie może 
być mniejsza niż  7. Wygląda na to, że tego progu nie 
będzie trudno osiągnąć. Tylko wnioski z gospodarstw 
o  powierzchni równej średniej wojewódzkiej (5  pkt), 
leżących w powiatach o najniższym w województwie 
bezrobociu (0 pkt) i należących do rolników mających 
kwalifikacje zawodowe na najniższym dopuszczalnym 
poziomie (1  pkt) lub nieposiadających ich w  ogóle 
(0 pkt) nie będą rozpatrywane.
 
PO CZWARTE  – z  wydatków na  inwestycje wyklucza 
się inwestycje budowlane na   gruntach stanowiących 
przedmiot dzierżawy. Nie oznacza to całkowitego zakazu 
inwestowania na gruntach dzierżawionych – inwestycje 
takie nie mogą jednak być zaliczone do wymaganego 
rozliczenia premii na poziomie 70%.
 
PO PIĄTE – wprowadza się bardziej elastyczne podejście 
do obowiązku uzupełnienia wykształcenia. Standardowo 
musi ono nastąpić w okresie 3 lat od doręczenia decyzji 
o przyznaniu pomocy. Po upływie tego czasu rolnik ma 
jeszcze 60 dni na powiadomienie ARiMR.
Zmiana polega na  tym, iż w  sytuacjach niezależnych 
od rolnika i niezawinionych przez niego, kiedy wydłuża się 
termin uzupełnienia wykształcenia, np. z powodu zmian 
w  systemie oświatowym czy też trudności w  zebraniu 
grupy uczestników, odpowiednio licznej do uruchomie-
nia kursu zawodowego – czas na  uzupełnienie wykształ-
cenia wydłuża się o 9 miesięcy (łącznie 3 lata i 9 miesięcy). 
Analogicznie, po upływie tego terminu rolnik będzie miał 
jeszcze 60 dni na powiadomienie o tym ARiMR. Taki przy-
wilej będzie miał rolnik, który podjął naukę w możliwie 
najbliższym terminie od dnia doręczenia decyzji o przy-
znaniu pomocy i kontynuował ją bez nieusprawiedliwio-
nych przerw i opóźnień. Przy okazji, rozporządzenie roz-

szerzyło listę możliwych form nauczania o dokształcanie 
w  placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach 
kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania 
i doskonalenia zawodowego.
 
PO SZÓSTE – zliberalizowano również wymóg realizacji 
założeń produkcyjnych gospodarstwa zadeklarowanych 
w  biznesplanie. Dotychczas zmiany w strukturze produk-
cji większe niż 30% w stosunku do założeń biznesplanu 
wymagały zgody agencji. Rolnik, który bez takiej zgody 
zwiększył lub zmniejszył rozmiar produkcji roślinnej lub 
zwierzęcej o  więcej niż  30% od  wielkości przyjętych 
w  biznesplanie, musiał zwracać 100% kwoty pomocy. 
Teraz za podobne odstępstwo od biznesplanu sankcję 
zmniejsza się do 3% premii.
 
PO SIÓDME – uelastyczniono również podejście do wy-
mogu osiągnięcia nadwyżki bezpośredniej równej co naj-
mniej 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości) i niezm-
niejszania jej w stosunku do nadwyżki z dnia składania 
wniosku o  przyznanie pomocy. Za  niespełnienie tego 
warunku dotychczas groziła sankcja równa 100% premii. 
Teraz bezwzględny zwrot całej premii będzie stosowany, 
jeśli gospodarstwo nie osiągnie wymagalnego progu 
4 ESU. Jeśli natomiast, jeśli rzeczywista nadwyżka bezpo-
średnia będzie większa od 4 ESU, ale mniejsza niż w dniu 
składania wniosku, sankcje będą mniejsze. Za  zmniej-
szenie nadwyżki o  25% do  50%   przewiduje się zwrot 
5%  kwoty pomocy, dalej – za   zmniejszenie nadwyż-
ki  o 50% do 75%  zwrot tylko 10% premii, a za zmniejsze-
nie powyżej 75% –  zwrot 25% kwoty pomocy.
 
Wart podkreślenia jest fakt, że nowe przepisy w zakresie ter-
minu uzupełnienia wykształcenia i obniżenia sankcji za zmia-
nę, bez zgody agencji, struktury produkcji lub zmniejszenie 
nadwyżki bezpośredniej w stosunku do nadwyżki z dnia 
składania wniosku o przyznanie pomocy będą mieć zasto-
sowanie również do spraw wszczętych przed dniem wejścia 
w życie omawianej nowelizacji rozporządzenia.
 
Ze źródeł Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, 
że w obecnej edycji na pomoc dla młodych rolników 
przeznacza się kwotę 796,47 mln zł, co, jak łatwo poli-
czyć, wystarczy co najmniej dla 7900 beneficjentów. To 
ostatnia szansa na skorzystanie z działania na dotych-
czasowych, „starych” zasadach. Projekt PROW 2014-2020 
dla tego działania przewiduje wyższe progi dostępu i np. 
obowiązek prowadzenia przez beneficjentów rachun-
kowości. Zachęcamy więc do składania wniosków już 
teraz. Najszybszą profesjonalną pomoc w ich przygoto-
waniu można uzyskać we wszystkich komórkach orga-
nizacyjnych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
zs. w Bratoszewicach. 
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WYPOCZYWANIE CZ.1

Anna Rzeźnik-Osuwniak
SR KSOW WŁ

Fot. Anna Nelita
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Obecnie, gdy decydujemy się się na wczasy pod 
gruszą możemy przebierać w wielu przygoto-
wanych przez gospodarzy propozycjach spę-

dzenia wolnego czasu. W takiej ofercie znajdą coś dla 
siebie zarówno amatorzy ciszy i  spokoju, jak i  lubiący 
aktywny wypoczynek. Dziś agroturystyka to nie tylko 
bezpośredni kontakt z  przyrodą, możliwość przyjrze-
nia się, jak powstaje masło czy twaróg oraz okazja do 
pokazania dzieciom krowy, konia i  świni. Konkurencja 

i  chęć zaspokojenia wszystkich 
oczekiwań agroturystów powodu-
ją, że właściciele oferują rozmaite 
inne atrakcje. Spędzając urlop na 
wsi, mamy możliwość wziąć udział 
w  wycieczce rowerowej, spływie 
kajakowym, a  nawet wspólnym 
grzybobraniu i  polowaniu. Nie ma 
problemu, żeby zagrać w siatkówkę 

czy tenisa. W trosce o najmłodszych 
gospodarze organizują i wyposażają 
na swoim terenie place zabaw. A po 
skorzystaniu z  tych atrakcji zawsze 
można liczyć na smaczne potrawy 
przyrządzane przez gospodarzy ze 
świeżych, zwykle ekologicznie upra-
wianych produktów, jakich próżno 
szukać w marketach.

Pogoda sprzyja wyjazdom, tym krótszym  i tym dłuższym. I jak zwykle w takiej sytuacji rodzi się pytanie, czy 
jest sens w  pokonywaniu połowy Polski, by wypocząć w przepięknych okolicznościach przyrody. Otóż nie. 
Przecież mamy w regionie wiele interesujących i spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających 
gości gospodarstw agroturystycznych. Ich właściciele kuszą wieloma atrakcjami, powodując, że jeden pobyt 
wystarczy, by turysta wracał w kolejnych latach.

Magiczna Synowcówka
 „Synowcówka” Małgorzaty 
i Jana Synowców;  gospodarstwo 
położone jest w Tkaczewskiej 
Górze w gminie Parzęczew. 
Dla gości przygotowano 19 
miejsc noclegowych. Jest to 
doskonałe miejsce wypoczynku 
dla amatorów ciszy i spokoju. 
Gospodyni kultywuje stare 
ludowe tradycje, a przy tym jest 
mistrzynią w przyrządzaniu 
kartaczy, knedli i placków 
ziemniaczanych. Właściciele 
zachęcają do wędkowania, 
przemierzania tras rowerowych, 
zachwycania się rzeką Bzurą, 
odkrywania zakątków z dziką 
przyrodą i żeremiami bobrów. 

SYNOWCÓWKA 
Tkaczewska Góra 4
95-045 Parzęczew
gmina: Parzęczew, powiat: zgierski
tel. 607 540 664
www.synowcowka.republika.pl
• 25 km do Łodzi

•  12 km do SPA (grota solna,  

bania-sauna) w Sokolnikach 

•  36 km do basenów  

termalnych w Uniejowie 

•  12 km do łowiska pstrąga  

w Sokolnikach-Ciosnej
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Jedyna taka Amazonka
Gospodarstwo położone jest 
w  Goszczanowie i świadczy 
usługi przez cały rok. To tutaj 
na gości czeka doskonałe, 
swojskie jedzenie. Smaku takiego 
sera, masła i chleba nie da się 
zapomnieć.  Do dyspozycji gości 
jest  ogród z placem zabaw, 
grillem i miejscem na ognisko. 
Właściciel organizuje przejażdżki 
bryczką po okolicy i zachęca do 
wybrania się na jagody i grzyby 
do pobliskiego lasu. Wędkarze 
również znajdą dla siebie nie 
lada gratkę, gdyż na terenie 
gospodarstwa znajduje się staw.

Gajówka na skraju lasu
W tym gospodarstwie każdy 
znajdzie coś dla siebie. Amatorzy 
ciszy i spokoju będą mogli się nią 
do woli delektować, podziwiając 
piękne krajobrazy i napełniając płuca 
naprawdę świeżym powietrzem. 
Zawodu na pewno nie doznają 
fani jazdy konnej  i spływów 
kajakowych, dla których Gajówka 
Pilica ma specjalną ofertę. Miejsce 
przystosowane jest do przyjmowania 
dzieci, gdyż na terenie gospodarstwa 
jest plac zabaw, a właściciel 
organizuje zajęcia z edukacji 
ekologicznej.  To tutaj zadbają także 
o doznania kulinarne gości – kugiel, 
wędliny i potrawy z dziczyzny oraz 
nalewki nie mają sobie równych.

AMAZONKA
ul. Adama Poniatowskiego 19
98-215 Goszczanów
gmina: Goszczanów, powiat: sieradzki  
tel. 663 936 094 
www.amazonkaukleja.pl
•  80 km od Łodzi 

•  1 km do zabytkowego Kościoła  

w Goszczanowie (Legenda o Turczynkach) 

•  10 km do zalewu Jeziorsko

GAJÓWKA PILICA
Łęg Ręczyński 45 
97-510 Ręczno  
gmina: Ręczno  
powiat: piotrkowski 
tel. 694 408 885,  
www.pilica.net
•  87 km od Łodzi 

26 km od Sulejowa 

•  10 km od Bąkowej Góry  

(ruiny obronnego zamku 

rycerskiego (XIII/XIV w.), 

niegdyś znanej siedziby 

rycerzy rozbójników)

•  10 km od Majkowic (ruiny 

murowanej, renesanso-

wej siedziby szlacheckiej 

z XVI w.) wysokość trzech 

kondygnacji i sklepione 

piwnice.
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W  dniach 27-29 czerwca 2014 r. 
w Kielcach odbędzie się IX Ogólno-
polski Festiwal Zespołów Artystycz-
nych Wsi Polskiej. Województwo 
łódzkie reprezentować będą Zespół 
Pieśni i  Tańca Wiśniowa Góra oraz 
Regionalny Zespół Pieśni i  Tańca 
Boczki Chełmońskie

Do 9 czerwca przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych i  osoby 
działające na rzecz swojej społecz-
ności mogą zgłaszać się na warszta-
ty dotyczące planowania i  realizacji 
projektów. Spotkanie odbędzie się 
w Łowiczu w dniach 3-6 lipca.
Wszelkich dodatkowych informacji 
udziela: Monika Słotwińska-Łychota 
Fundacja Wspomagania Wsiul. 
Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa
e-mail: mslotwinska@fww.org.pl 
tel.: (+22) 636 25-70 do 75

źródło: www.fundacjawspomaganiawsi.pl 

Festiwal  
Zespołów Artystycznych 
Wsi Polskiej

Zaproszenie  
na warsztaty w Łowiczu

Kalendarium:
9-11 czerwca  
V Europejskie Forum
Młodych Rolników,  
Bronisławów k. Wolborza

20 czerwca
II Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych „Pilica  
Tańcem i Pieśnią Malowana”, 

21-22 czerwca
Wojewódzka Wystawa
Zwierząt Hodowlanych,
Bratoszewice

27-29 czerwca
IX Ogólnopolski Festiwal 
Zespołów Artystycznych 
Wsi Polskiej, 
Kielce

28-29 czerwca
Wojewódzkie Święto Truskawki, 
Buczek

11 lipca 
Konferencja Podsumowująca
Konkurs Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne, 
Łódź

| Na koniec |

W następnym 
numerze
Fotoreportaż  
z IX Ogólnopolskiego Festiwalu 
Zespołów Artystycznych  
Wsi Polskiej

Podsumowanie działań  
SR KSWO WŁ za pierwsze  
półrocze 2014 r.

Dofinansowanie dla osób  
fizycznych ze środków  
WFOŚiGW w Łodzi, cz. 2

Agro wypoczywanie, cz. 2

Wspieranie inwestycji w nowym 
PROWie



Złota 
Grusza

Zapraszamy do udziału 
w VI. edycji 
„Wojewódzkiego konkursu 
na najlepsze gospodarstwo 
agroturystyczne 
Złota Grusza”

Zgłoszenia można nadsyłać od 2 do 30 czerwca. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Więcej na stronie www.lodzkie.ksow.pl


