
                                                   
 
   

 

ROLNIKU, CZY CHCIAŁBYŚ ROZPOCZĄĆ UPRAWĘ EKOLOGICZNYCH 

WARZYW? 

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „GO AGRI BIO” I WEŹ 

DOFINANSOWANIE! 

 

Projekt jest realizowany jest przez Społeczny Instytut Ekologiczny, a finansowanie 

zapewnia grant Fundacji Carrefour. Celem projektu jest wsparcie rodzinnych 

gospodarstw rolnych w okresie przestawiania (konwersji) produkcji na metodę 

ekologiczną.  

Na czym polega projekt? 

Projekt polega na wsparciu finansowym i merytorycznym pięciu gospodarstw w 

procesie konwersji (przestawiania) na rolnictwo ekologiczne.  

Kiedy będzie realizowany projekt? 

Od września 2018 r. do stycznia 2021 r. 

Do kogo jest skierowany projekt? 

Projekt jest skierowany do pięciu rodzinnych gospodarstw rolnych z terenu całej Polski, 

w których prowadzona jest towarowa uprawa warzyw. Kluczowym warunkiem 

uczestnictwa jest zadeklarowanie przestawiania (konwersji) na ekologiczne metody 

gospodarowania w celu otrzymania certyfikatu rolnictwa ekologicznego. 

DZIAŁANIA 

1. Rekrutacja beneficjentów 

Komisja Rekrutacyjna dokonają preselekcji na podstawie otrzymanych formularzy 

zgłoszeń. Beneficjenci projektu zostaną wybrani po wizytach w gospodarstwach.  

Po ostatecznej decyzji, z beneficjentami zostaną podpisane umowy dotyczące 

szczegółowych działań w projekcie, wsparcia finansowego i inwestycyjnego oraz 

obowiązków beneficjentów odnośnie realizacji planowanej konwersji. 

 

 

 



                                                   
 

2. Co otrzymają beneficjenci projektu? 

 

 Plan działalności rolnośrodowiskowej i ekologicznej obejmujący plan 

produkcji roślinnej. 

 Plan inwestycji. 

 Analizę potrzeb szkoleniowych w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. 

 Wstępną analizę możliwości sprzedaży warzyw oraz działań 

marketingowych. 

 Przygotowanie wniosku o certyfikację gospodarstwa wraz załącznikami,  

składanego do jednostki certyfikującej  

(rozpoczęcie okresu konwersji na rolnictwo ekologiczne w 2019 r.) 

 

3. Szkolenia i mentoring 

Beneficjenci projektu otrzymają trzy rodzaje wsparcia merytorycznego:  

• Indywidualne konsultacje z ekspertami rolnictwa ekologicznego: 

 8 godzin w pierwszym roku projektu  

 6 godzin w drugim projektu roku. 

• Opiekę (mentoring) doświadczonych rolników ekologicznych 

prowadzących gospodarstwo o podobnym profilu produkcji). Proces mentoringu 

będzie polegać na sprawowaniu opieki nad gospodarstwem znajdującym się w 

okresie przestawiania na metodę ekologiczną przez doświadczonego rolnika 

ekologicznego. Rolnicy będą mogli się odwiedzać i wymieniać 

doświadczeniami. 

• Szkolenia grupowe prowadzone przez ekspertów rolnictwa 

ekologicznego. Tematyka zajęć  

 regulacje prawne w rolnictwie ekologicznym,  

 wymagania klimatyczne i glebowe różnych gatunków i odmian warzyw,  

 agrotechnika,  

 nawożenie i ochrona roślin,  

 dobór odmian,  

 zbiór,  

 przechowywanie i przygotowanie do sprzedaży  



                                                   
 

 

 oraz inne tematy zgłoszone przez uczestników projektu.  

W szkoleniach może brać udział właściciel gospodarstwa lub inna osoba pracująca w 

gospodarstwie. 

4. Wsparcie finansowe  

 

a) Projekt ma na celu wsparcie produkcji warzyw ekologicznych. Inwestycje muszą 

mieć związek z uprawą warzyw. W oparciu o przygotowane plany inwestycji, 

beneficjenci otrzymają dofinansowanie w wysokości do 3.000€, które w zależności od 

potrzeb będzie mogło być przeznaczone na: 

 zakup maszyn, urządzeń, sprzętu rolniczego, instalacji związanych z produkcją 

(tunele folie, nawadnianie, przechowywanie, suszenie itp.); 

 zakup materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego; 

 zakup środków do produkcji rolnej (środki ochrony roślin, nawozy); 

 pokrycie kosztów usług wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych lub wynajmu 

specjalistycznego sprzętu. 

b) Ponadto beneficjenci otrzymają dofinansowanie w wysokości do 500€ na pokrycie 

kosztów kontroli gospodarstwa ekologicznego. 

c) Dofinansowanie działań związanych ze sprzedażą warzyw w wysokości do 1000€.  

Kwotę tę będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów: 

 opakowań i pakowania, 

 transportu warzyw, 

 opłat targowiskowych, 

 działań promocyjnych (reklama, strona internetowa itp.) 

Kwota ta będzie mogła być wykorzystana dopiero od drugiego roku projektu, kiedy 

będzie możliwa sprzedaż warzyw z oznaczeniem: „produkt w trakcie konwersji na 

rolnictwo ekologiczne”. 

Ogólna wartość otrzymanych świadczeń w ciągu dwóch lat trwania projektu to 4.500 

euro w formie refundacji kosztów i inwestycji i około 4.500 euro w formie szkoleń        i 

indywidualnego doradztwa. Razem wartość wsparcia to ok. 9.000 euro. 

5.  Monitoring, ewaluacja, śledzenie postępów 

 

Eksperci wspólnie z rolnikiem i mentorem dokonają oceny uzyskanych wyników, 

zidentyfikują problemy i sprawy wymagające rozwiązania oraz wprowadzą ewentualne 

zmiany w planach produkcji, inwestycji i sprzedaży. 



                                                   
 

 

Zobowiązania beneficjenta projektu 

Beneficjenci projektu zobowiązują się do:  

 Wniesienie wkładu własnego do planowanej inwestycji w I roku w wysokości 

1.500 euro, a w II roku 1.200 euro. Wkład może być rzeczowy! 

 Udziału w szkoleniach i wydarzeniach zaplanowanych w projekcie (konferencja 

inauguracyjna i końcowa, sześć dwudniowych szkoleń). 

 Współpracy z mentorem, udziału w wizycie w wyznaczonym modelowym 

gospodarstwie. 

 Zaangażowania w realizację celów produkcyjnych i celów projektu, wzajemne 

wspieranie się w grupie uczestników projektu i wymianę doświadczeń z innymi 

rolnikami. 

 Udostępniania informacji dotyczących gospodarstwa i produkcji ekologicznej w 

celu upowszechniania wyników projektu i promocji jego rezultatów (np. zdjęć  z 

realizacji inwestycji) oraz dalszego wspierania rozwoju rolnictwa ekologicznego 

w Polsce.  

 Udzielania krótkich wywiadów do filmów promocyjnych realizowanych w 

ramach projektu. 

  Udziału w działaniach medialnych związanych z promocją przedsięwzięcia.  

Jak i do kiedy można zgłosić się do projektu? 

Przesyłając jak najszybciej wypełniony formularz zgłoszeniowy  na adres e-mail: 

biuro@sie.org.pl.  Zgłoszenia można przesyłać do 20 września, jednak formularze 

będą analizowane na bieżąco. 

Harmonogram naboru jest następujący:  

 Analiza formularzy – do 20 września 2018 r.. 

 Rozmowy telefoniczne i wizyty w gospodarstwach – od 20 września do 15 

października 2018 r. Wybór beneficjentów i podpisanie umów – do 31 

października 2018 r.. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia naboru, jeżeli nie znajdą 

wystarczającej liczby odpowiednich uczestników projektu. 

 

mailto:biuro@sie.org.pl


                                                   
 

 

Na jakiej podstawie zostaną wybrani beneficjenci projektu? 

W pierwszym etapie skontaktujemy się z rolnikami prowadzącymi gospodarstwa o 

profilu produkcji najbardziej zgodnym z tematem projektu. Następnie Komisja 

Rekrutacyjna dokona wyboru wstępnego kandydatów, z którymi odbędziemy rozmowy 

telefoniczne i odwiedzimy ich gospodarstwa. Po finalnej konsultacji             z ekspertami 

rolnictwa ekologicznego wybierzemy gospodarstwa najlepiej pasujące do 

zamierzonych celów projektu i podpiszemy z ich właścicielami umowy udziału w 

projekcie. 

 

Kryteria oceny zgłoszeń przez Komisję Rekrutacyjną  

(na podstawie ankiet wypełnionych przez osoby zgłaszające chęć udziału)  

– metoda punktów ważonych. Każdego roku będzie dokonywana ewaluacja działań 

projektowych w gospodarstwie beneficjenta.  

Kandydat 

Kryterium 

Suma 
punktów 

Warunki  
do rozwoju 
produkcji 
warzywniczej 

Potrzeby  
zaspokojone 
dzięki 
dofinansowaniu 

Motywacja  
do udziału  
w 
projekcie 

Potencjał 
bycia 
przykładem  
dla innych 
rolników 

Waga 

0,3 0,2 0,3 0,2 

1 9 4 5 3 5,6 

2 6 8 8 8 7,4 

3 5 3 7 5 5,2 

Uwaga: Oceny za spełnienie danego kryterium będą przyznawane w skali od 0 do 10 

 Suma wag ocen powinna wynosić 1,0 (kryteria ważniejsze np. 0,4, mniej ważne 

np. 0,2) 

 Sposób liczenia: Kandydat 1 - 0,3x9 + 0,2x4 + 0,3x5 + 0,2x3 = 2,7 + 0,8 + 1,5 

+ 0,6 = 5,6 itd. 

 



                                                   
 

 

Kto może się zgłaszać? 

Podstawowym warunkiem udziału w projekcie jest: 

 posiadanie gospodarstwa i podjęcie jego konwersji na metody ekologiczne w 

roku 2019, 

 produkcja warzyw na rynek (lub jej rozpoczęcie w 2019 roku); preferowane 

będą gospodarstwa z doświadczeniem w tym zakresie. 

 

Ponadto weźmiemy pod uwagę: 

 plany rozwoju produkcji warzywniczej (masa towarowa, jakość i asortyment)  

przeznaczonej na rynek krajowy, 

 realność planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,  

 brak możliwości uzyskania wsparcia finansowego z innych źródeł, 

 motywację do udziału w projekcie, 

 potencjał bycia przykładem dla innych rolników. 

Do udziału w projekcie zostaną wybrane gospodarstwa, które będą miały największą 

szansę na efektywne wykorzystanie wsparcia finansowego na długofalowy rozwój 

produkcji warzyw skierowanej głównie na rynek krajowy.  

Ostateczną decyzję w zakresie zakwalifikowania uczestników do programu podejmuje 

Komisja Rekrutacyjna mając na celu skuteczne, realistyczne i pozytywne 

wykorzystanie przekazywanych środków w celu osiągniecia jak najlepszych efektów. 

Pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: biuro@sie.org.pl 

mailto:biuro@sie.org.pl

