Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa

Fundacja Programów
Pomocy dla Rolnictwa FAPA
ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa

Znak sprawy: ZFS-710-01-09

OGŁOSZENIE O KONKURSACH
I EDYCJA
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako Podmiot WdraŜający
dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
OGŁASZA KONKURSY NA REALIZACJĘ
OPERACJI SZKOLENIOWYCH DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.

I. ZASADY OTRZYMYWANIA DOPŁAT BEZPOŚREDNICH A OBOWIĄZEK SPEŁNIENIA
PRZEZ GOSPODARSTWO ZASAD WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH – zasięg
wojewódzki.
Nr
konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

BudŜet konkursu
Minimalna liczba osób
[PLN]
do przeszkolenia
940 000
1 960
1 478 750
3 090
3 487 500
7 270
347 500
730
2 406 250
5 020
2 300 000
4 800
4 017 500
8 370
630 000
1 320
1 991 250
4 150
1 746 250
3 640
762 500
1 590
886 250
1 850
1 801 250
3 760
841 250
1 760
2 617 500
5 460
558 750
1 170

Wymagane jest, aby szkolenia były dostępne dla rolników z terenu całego województwa.
Wymagane jest, aby wnioskodawca dysponował bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń.
Ramowy program szkolenia:
• Produkcja roślinna i zwierzęca a ochrona środowiska naturalnego;
• Dobra Kultura Rolna zgodna z zachowaniem ochrony środowiska;

•
•
•
•
•

Zasady rejestracji i identyfikacji zwierząt (bydło, trzoda chlewna, owce);
Wymogi dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin;
Zasady zwalczania chorób zakaźnych (pasaŜowalne gąbczaste encefalopatie, pryszczyca, choroba
pęcherzykowa świń, choroba niebieskiego języka) u zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna,
konie, kozy, drób, owce);
Dobrostan zwierząt;
System sankcji stosowany w zakresie wymogów wzajemnej zgodności.

Wykładowcy powinni mieć uprawnienia doradców rolniczych i znajdować się na liście doradców rolniczych,
prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania
dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. Nr 89, poz. 545).
Czas trwania szkolenia: 2 dni (łącznie 12 godzin, w tym: 6 godzin wykładów z wykorzystaniem pomocy
dydaktycznych oraz 1 dniowe warsztaty w gospodarstwie rolnym).
Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej: 20 osób.

II.

PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH POPRZEZ
ZRZESZANIE SIĘ ROLNIKÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM FORMY
SPÓŁDZIELCZEJ.

Nr
konkursu
17.

BudŜet konkursu
[PLN]
1 600 000

Minimalna liczba osób
do przeszkolenia
3 810

Zasięg
ogólnopolski

Wymagane jest, aby szkolenia były dostępne dla rolników z terenu całego kraju.
Wymagane jest, aby wnioskodawca dysponował bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń.
Ramowy program szkolenia:
• Priorytety i działania dotyczące podniesienia konkurencyjności gospodarstw poprzez zrzeszanie się w
grupy producentów rolnych;
• Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem formy
spółdzielczej;
• Dobre praktyki działania w grupie producentów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem formy
spółdzielczej;
• Kierunki zmian prawa spółdzielczego;
• Zobowiązania i naleŜności w spółdzielni oraz rozliczanie finansowe spółdzielni (GPR) z członkami;
• Zasady rozliczania podatku VAT;
• Podatek dochodowy od osób prawnych – praktyka i stanowiska organów podatkowych oraz zmiany
obecnie obowiązujące;
• Wsparcie finansowe dla grup producentów rolnych z funduszy UE (programy, warunki, procedury
uzyskiwania i wykorzystania pomocy).
Czas trwania szkolenia: 2 dni (łącznie 12 godzin w tym: 6 godzin wykładów połączonych z dyskusją
z wykorzystaniem środków dydaktycznych oraz 6 godzin warsztatów z zakresu finansów grupy producentów
rolnych).
Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej: 20 osób.
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III.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE I ZASADY
GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

Nr
konkursu
18.

BudŜet konkursu
[PLN]
2 400 000

SPRZEDAśY

Minimalna liczba osób
do przeszkolenia
2 970

BEZPOŚREDNIEJ

W

Zasięg
ogólnopolski

Wymagane jest, aby szkolenia były dostępne dla rolników z terenu całego kraju.
Wymagane jest, aby wnioskodawca dysponował bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń.
Ramowy program szkolenia:
• Produkcja ekologiczna szansą dla polskiego rolnictwa;
• Przepisy prawa dotyczące rolnictwa ekologicznego;
• Przestawianie gospodarstwa konwencjonalnego na produkcję ekologiczną – spełnienie wymogów
kontroli i niezbędna dokumentacja;
• Gospodarstwo ekologiczne jako ekosystem. Harmonizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zasady
prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie ekologicznym;
• Przestawianie gospodarstwa konwencjonalnego na produkcję ekologiczną – zmiany w technologii
produkcji, okresy przestawiania;
• Marketing produktów ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zasad sprzedaŜy bezpośredniej
w gospodarstwie ekologicznym;
• Opłacalność produkcji ekologicznej, w tym kalkulacje dochodów z upraw ekologicznych z
uwzględnieniem dopłat.
Czas trwania szkolenia: 3 dni (łącznie 18 godzin w tym: 2 dni wykładów połączonych z dyskusją
z wykorzystaniem środków dydaktycznych oraz 1 dniowe zajęcia praktyczne w gospodarstwie rolnym,
posiadającym certyfikat gospodarstwa ekologicznego).
Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej: 20 osób.

IV. PRODUKCJA MIĘSA WYSOKIEJ JAKOŚCI SZANSĄ OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI –
zasięg wojewódzki.
Nr
konkursu
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

BudŜet konkursu
[PLN]
188 000
295 750
697 500
69 500
481 250
460 000
803 500
126 000
398 250
349 250
152 500
177 250
360 250
168 250
523 500
111 750

Minimalna liczba osób
do przeszkolenia
1 050
1 650
3 880
390
2 680
2 560
4 470
700
2 220
1 950
850
990
2 010
940
2 910
630

Wymagane jest, aby szkolenia były dostępne dla rolników z terenu całego województwa.
Wymagane jest, aby wnioskodawca dysponował bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń.
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Ramowy program szkolenia:
Szkolenia dotyczące produkcji mięsa wołowego:
• Podstawy hodowli i rasy bydła mięsnego;
• Materiał własny i z zakupu do opasu;
• Pasze i Ŝywienie;
• Organizacja i efektywność produkcji;
• Grupy producentów bydła mięsnego;
• Wymagania jakościowe i czynniki warunkujące wysoką jakość mięsa wołowego.
Szkolenia dotyczące produkcji mięsa wieprzowego, drobiowego, baraniego:
• Dobór ras do chowu;
• Zasady Ŝywienia;
• Warunki utrzymania;
• Wymagania jakościowe i czynniki warunkujące wysoką jakość mięsa;
• Grupy producentów;
• Ocena efektywności produkcji.
Szczegółowy program szkolenia powinien być dostosowany do grupy rolników zainteresowanych
określonym blokiem tematycznym/blokami tematycznymi.
Czas trwania szkolenia: 1 – dniowe szkolenia stacjonarne, 6 godzin wykładów połączonych
z wykorzystaniem środków dydaktycznych, w podziale na grupy specjalizacyjne (mięso wieprzowe, mięso
wołowe, drób, mięso baranie).
Szkolenia w danym województwie mogą obejmować zarówno wszystkie bloki tematyczne jak i mogą
dotyczyć wybranych gatunków zwierząt , odpowiednio do potrzeb i zainteresowania rolników.
Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej: 40 osób.
Jeden uczestnik moŜe uczestniczyć w róŜnych szkoleniach tzn. albo na temat produkcji mięsa wieprzowego,
albo produkcji mięsa wołowego, albo produkcji drobiu, albo produkcji mięsa baraniego.

V. PRODUKCJA BIOGAZU ROLNICZEGO - KORZYŚCI I ZAGROśENIA
Nr
konkursu
35.

BudŜet konkursu
[PLN]
1 600 000

Minimalna liczba osób
do przeszkolenia
2 970

Zasięg
ogólnopolski

Wymagane jest, aby szkolenia były dostępne dla rolników z terenu całego kraju.
Wymagane jest, aby wnioskodawca dysponował bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń.
Ramowy program szkolenia:
• Korzyści z produkcji biogazu rolniczego;
• Koszty inwestycji w biogazownie rolnicze i moŜliwości ich finansowania;
• Przepisy prawne regulujące produkcję i wykorzystanie biogazu rolniczego;
• Technologie do produkcji biogazu rolniczego;
• Substraty do produkcji biogazu rolniczego;
• Aspekty ekonomiczne produkcji biogazu rolniczego;
• Rozwój lokalnych/gminnych biogazowni rolniczych.
Czas trwania szkolenia: 2 dni (łącznie 12 godzin w tym: 1 dzień wykładów połączonych z dyskusją
z wykorzystaniem środków dydaktycznych oraz 1 dniowy wyjazd do biogazowni rolniczej).
Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej: 40 osób.
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VI.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA, PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH I INTERNETU
GWARANCJĄ SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM ROLNYM - zasięg
wojewódzki.

Nr
konkursu
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

BudŜet konkursu
[PLN]
376 000
591 500
1 395 000
139 000
962 500
920 000
1 607 000
252 000
796 500
698 500
305 000
354 500
720 500
336 500
1 047 000
223 500

Minimalna liczba osób
do przeszkolenia
700
1 100
2 590
260
1 790
1 710
2 980
470
1 480
1 300
570
660
1 340
630
1 940
420

Wymagane jest, aby szkolenia były dostępne dla rolników z terenu całego województwa.
Wymagane jest, aby wnioskodawca dysponował bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń,
w tym pracownią komputerową z dostępem do Internetu na minimum 10 stanowisk komputerowych.
Ramowy program szkolenia:
• Przegląd programów z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz ekonomiki rolnictwa (w tym
sporządzania biznes-planów);
• Prezentacja programów ułatwiających zarządzenie gospodarstwem rolnym, w tym prowadzenie
rachunkowości;
• Nauka samodzielnego posługiwania się przez rolników programem komputerowym;
• Globalna sieć informacyjna, nabycie umiejętności korzystania z Internetu.
Czas trwania szkolenia: 2 dni (łącznie 12 godzin szkolenia obejmującego ćwiczenia związane
z posługiwaniem się wybranymi programami z produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa (w tym
sporządzanie biznes-planów) oraz Internetem).
Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej: 20 osób.

VII.

MOśLIWOŚCI UBEZPIECZENIA
GOSPODARSKICH

Nr
konkursu
52.

BudŜet konkursu
[PLN]
880 000

PRZEZ

ROLNIKÓW

Minimalna liczba osób
do przeszkolenia
4 890

UPRAW

I

ZWIERZĄT

Zasięg
ogólnopolski

Wymagane jest, aby szkolenia były dostępne dla rolników z terenu całego kraju.
Wymagane jest, aby wnioskodawca dysponował bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń.
Ramowy program szkolenia:
• Ubezpieczenia obowiązkowe w rolnictwie;
• Ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym;
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•
•
•
•

Ubezpieczenia zwierząt gospodarskich;
Ubezpieczenia upraw;
Funkcjonowanie systemu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą państwa;
Skutki dla rolnika z uchwalenia ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich.

Czas trwania szkolenia: 1 – dniowe szkolenia stacjonarne, 6 godzin wykładów połączonych z dyskusją,
z wykorzystaniem środków dydaktycznych.
Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej: 40 osób.

***
Podstawy prawne, w których zawarto zasady, warunki i tryb przyznawania pomocy w ramach działania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”:
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 stanowiący załącznik do obwieszczenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (M.P. Nr 94, poz. 1035),
• ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z
późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz. U. Nr 113, poz. 944).
PowyŜsze dokumenty są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
www.minrol.gov.pl
***
ZałoŜenia ogólne dotyczące wszystkich konkursów
1.

Wnioskodawca, zainteresowany danym konkursem, przedstawia szczegółowy program szkolenia
w oparciu o ramowy program szkolenia wymieniony dla poszczególnych tematów. KaŜde
z zaplanowanych szkoleń powinno uwzględniać wszystkie zagadnienia wymienione w ramowym
programie, przynajmniej w podstawowym zakresie.

2.

Za 1 godzinę szkolenia przyjmuje się 45 minut zajęć.

3. Wymogi techniczne dotyczące materiałów szkoleniowych:
a) broszura o minimalnej liczbie 30 stron, w formacie nie mniejszym niŜ A5 i nie większym niŜ A4,
oprawiona, drukowana metodą offsetową, elementy graficzne w pełnym kolorze, strona tytułowa i
okładka w pełnym kolorze z wyraźnym i czytelnym wskazaniem informacji o wkładzie
finansowym Wspólnoty Europejskiej w finansowanie operacji (wizualizacją),
b) materiały szkoleniowe wymagają uzyskania pozytywnej opinii (akceptacji) Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, przed rozpoczęciem szkoleń.
4. Wymogi dotyczące wyŜywienia i zakwaterowania uczestników szkolenia oraz kadry dydaktycznej:
a) zapewnienie uczestnikom i wykładowcom
herbatników, itp.) oraz obiadu,

bufetu kawowego (wody, kawy, herbaty, soków,

b) w przypadku szkoleń dłuŜszych niŜ 1 dzień zapewnienie wyŜywienia, zakwaterowania na
poziomie minimum standardu hotelu dwugwiazdkowego, a w przypadku korzystania z noclegu
zapewnienie równieŜ śniadań i kolacji,
c) w przypadku wyjazdów studyjnych zapewnienie transportu dla uczestników i wykładowców.
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5. Przewiduje się, Ŝe konkurs zostanie rozstrzygnięty w lutym 2010 r.
6. Operacja moŜe być realizowana przez wybranego beneficjenta nie dłuŜej niŜ do dnia 30 czerwca 2012 r.
7. Operacja moŜe być realizowana w jednym etapie albo więcej niŜ jednym etapie, kaŜdy z etapów nie
moŜe trwać krócej niŜ 2 miesiące.

***
Miejsce składania wniosków: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA,
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 253,
w godz. 9:00-15:00.
Termin składania wniosków dla wszystkich ogłaszanych konkursów:
od 05 października do 13 listopada 2009 r. do godz. 15:00.
Dniem złoŜenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Fundacji.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz. U. Nr 113, poz. 944)
Formularz wniosku o przyznanie pomocy
Formularze załączników do wniosku o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
Formularz umowy o przyznanie pomocy
Formularze załączników do umowy
Formularz wniosku o płatność
Formularze załączników do wniosku o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Dodatkowe informacje moŜna uzyskać wysyłając zapytania: faks nr (022) 623-19-09,
e-mail G.Anczewski@fapa.org.pl, A.Mrozik-Kozak@fapa.org.pl lub w godz. 9:00-15:00 pod numerami
telefonów: (022) 623-19-01, (022) 623-19-25, (022) 623-19-51.
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