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OGŁOSZENIE O KONKURSACH
II EDYCJA
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako Podmiot Wdrażający
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.

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA I WYBRANYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
W PROCESIE ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM ROLNYM - 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

Budżet 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
350
550
1 300
130
900
860
1 490
240
740
650
290
330
670
320
970
210

Wymagane jest, aby szkolenia były dostępne dla rolników z terenu całego województwa.
Wymagane jest, aby wnioskodawca dysponował bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń
co należy rozumieć, że szkolenia będą prowadzone w pracowni komputerowej, a wnioskodawca
zapewni wszystkim uczestnikom równoczesny dostęp do komputerów podłączonych do Internetu.

Ramowy program szkolenia:
1. Prezentacja programów z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz ekonomiki rolnictwa
ułatwiających zarządzenie gospodarstwem rolnym, w tym prowadzenie rachunkowości,
sporządzania biznes-planów.
2. Nauka samodzielnego wypełniania wniosków o płatności obszarowe i innych wniosków,
związanych z ubieganiem się o dofinansowanie działalności ze środków UE oraz sporządzania
biznes-planów.
3. Nauka samodzielnego posługiwania się przez rolników programami komputerowymi ułatwiającymi
zarządzenie gospodarstwem rolnym.
4. Nabycie umiejętności korzystania z Internetu w zakresie przydatnym do zarządzania gospodarstwem
rolnym.
Czas trwania szkolenia: 2 dni (łącznie 12 godzin szkolenia w formie warsztatów związanych
z nauką wypełniania wniosków, posługiwaniem się wybranymi programami z zakresu produkcji roślinnej
i zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa (w tym sporządzanie biznes-planów) oraz korzystaniem z Internetu).
Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej: 20 osób.
II. ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII I ICH ZASTOSOWANIE
Nr
konkursu
17.

Budżet konkursu
[PLN]
3 000 000

Minimalna liczba osób
do przeszkolenia
5 000

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.
Wymagane jest aby wnioskodawca na potrzeby wyjazdu studyjnego zapewnił dostęp do obiektu
dysponującego instalacją Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).
Ramowy program szkolenia:
1. Rodzaje energii odnawialnej, jej źródła oraz ocena ich zasobów w skali kraju
i województwa/ regionu.
2. Obecny stan rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w kraju i województwie oraz
perspektywy rozwoju sektora do roku 2020.
3. Rola rolnictwa w rozwoju energetyki rozproszonej oraz zapewnieniu lokalnego bezpieczeństwa
energetycznego.
4. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe korzyści z rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej (w
tym również korzyści dla rolnictwa i obszarów wiejskich w obrębie danego regionu/województwa).
5. Rolnik jako dostawca surowca do produkcji energii odnawialnej – uwarunkowania prawne,
ekonomiczne i środowiskowe.
6. Rolnik jako producent energii odnawialnej – uwarunkowania prawne, ekonomiczne
i środowiskowe.
7. Inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwie – innowacyjne rozwiązania technologiczne,
optymalizacja procesu inwestycyjnego, możliwości uzyskania dofinansowania przez rolników/grupy
producentów rolnych oraz odpowiednie przygotowanie dokumentacji.
Czas trwania szkolenia: 2 dni (łącznie 12 godzin w tym: 6 godzin wykładów połączonych z dyskusją
z wykorzystaniem środków dydaktycznych oraz 1 dniowy wyjazd studyjny mający na celu zapoznanie z
praktycznymi przykładami zastosowania różnych źródeł energii odnawialnej).
Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej: 40 osób.
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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, z 2009 r. Nr 72, poz. 913 oraz z 2010r.
Nr 19, poz. 193),
• 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, z późn. zm. ).
Powyższe dokumenty są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
www.minrol.gov.pl
***
Założenia ogólne dotyczące wszystkich konkursów
1.

Wnioskodawca, zainteresowany danym konkursem, przedstawia szczegółowy program szkolenia
w oparciu o ramowy program szkolenia wymieniony dla poszczególnych tematów. Każde
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 niż A5 i nie większym niż 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 wyżywienia i zakwaterowania uczestników szkolenia oraz kadry dydaktycznej:
a) zapewnienie uczestnikom i wykładowcom bufetu kawowego (wody, kawy, herbaty, soków,
herbatników, itp.) oraz obiadu,
b) w przypadku szkoleń dłuższych niż 1 dzień zapewnienie wyżywienia, zakwaterowania na
poziomie minimum standardu hotelu dwugwiazdkowego, a w przypadku korzystania z noclegu
zapewnienie również śniadań i kolacji,
c) w przypadku wyjazdów studyjnych zapewnienie transportu dla uczestników i wykładowców.
5. Przewiduje się, że konkursy zostaną rozstrzygnięte w lutym 2011 r.
6. Operacja może być realizowana przez wybranego beneficjenta nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2013 r.
Operacja może być realizowana w jednym etapie albo więcej niż jednym etapie, każdy z etapów nie
może trwać krócej niż 2 miesiące.
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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 30 września do 29 października 2010 r. do godz. 15:00.
Dniem złożenia 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, z późn. zm.)
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 można uzyskać wysyłając zapytania: faks nr (22) 623-19-09,
e-mail G.Anczewski@fapa.org.pl, M.Koselski @fapa.org.pl, T.Gielo@fapa.org.pl lub w godz. 9:00-15:00
pod numerami telefonów: (22) 623-19-01, (22) 623-19-55, (22) 623-19-62, (22) 623-19-51.
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