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OGŁOSZENIE O KONKURSACH
III 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. WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI DLA GOSPODARSTW UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE ORAZ NIEKTÓRE PŁATNOŚCI NIEINWESTYCYJNE
W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Nr
Obszar objęty operacją
konkursu
1.
województwa:
lubelskie i podkarpackie
2.
województwa:
mazowieckie i świętokrzyskie
3.
województwa:
podlaskie i warmińsko-mazurskie

Budżet konkursu
[zł]

Minimalna liczba osób
do przeszkolenia

4 383 000,00

7 840

4 655 000,00

8 320

2 070 000,00

3 710

Wymagane jest, aby szkolenia były dostępne dla rolników z całego terenu objętego operacją.
Wymagane jest, aby wnioskodawca dysponował bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń.
Materiały szkoleniowe – zgodnie z treścią, opracowaną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w
Brwinowie i udostępnioną nieodpłatnie na potrzeby niniejszych szkoleń.
Ramowy program szkolenia z zakresu zasady wzajemnej zgodności, zgodnie z załącznikiem II oraz
załącznikiem III do rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej
i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE)
nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003
(Dz.U. L 30 z 31.1.2009, str. 16), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru B:
1.
2.
3.
4.

Normy Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska;
Wymogi dotyczące ochrony środowiska naturalnego;
Identyfikacja i rejestracja zwierząt (bydło, trzoda chlewna, owce i kozy);
Wymogi dotyczące ochrony zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, w szczególności:

5.
6.
7.
8.

a. Stosowanie w gospodarstwie substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym
i β – agonistycznym;
b. Bezpieczeństwo żywności i pasz m.in.: higiena pasz, higiena produkcji produktów
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, wymogi dotyczące produkcji jaj oraz mleka i siary,
zapewnienie identyfikowalności zwierząt, żywności i pasz;
Zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (m.in. pasażowalne gąbczaste encefalopatie,
pryszczyca, choroba pęcherzykowa świń, choroba niebieskiego języka);
Wymogi w zakresie zdrowotności roślin;
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 sporządzania
dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. z 2008 r. Nr 89, poz. 545 oraz Dz. U.
z 2010 r. Nr 3, poz. 17).
Czas trwania szkolenia: 2 dni (łącznie 14 godzin, w tym: 8 godzin wykładów z wykorzystaniem pomocy
dydaktycznych oraz 1 dniowe warsztaty w gospodarstwie rolnym).
Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej: 20 osób.

II.

FINANSE
GOSPODARSTWA
I GOSPODARSTW ROLNYCH

ROLNEGO,

Nr
Obszar objęty operacją
konkursu
4.
województwa:
lubelskie i podkarpackie
5.
województwa:
mazowieckie i świętokrzyskie
6.
województwa:
podlaskie i warmińsko-mazurskie

UBEZPIECZENIA

Budżet konkursu
[zł]

ROLNIKÓW

Minimalna liczba osób
do przeszkolenia

1 468 800,00

3 060

1 555 200,00

3 240

720 000,00

1 500

Wymagane jest, aby szkolenia były dostępne dla rolników z całego terenu objętego operacją.
Wymagane jest, aby wnioskodawca dysponował bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń.
Ramowy program szkolenia:
1. Instrumenty wsparcia finansowego gospodarstw rolnych, w szczególności:
a. dopłaty w ramach WPR, ONW;
b. krajowe instrumenty wsparcia, dopłaty, w tym dopłaty do kredytów, kredyty klęskowe;
2. Interwencja na rynku rolnym i jej instrumenty;
3. System opodatkowania działalności rolniczej, ogólne zasady rozliczania podatku w rolnictwie;
4. Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne gospodarstw rolnych;
5. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe
z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
6. Ogólne zasady ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym.
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (łącznie 12 godzin, w formie wykładu i ćwiczeń
z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych).
Maksymalna liczba uczestników w jednej grupie szkoleniowej: 20 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, wypełnia i składa odrębny wniosek dla danego
konkursu, obejmujący cały obszar operacji wskazany w ramach tego konkursu.

2.

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.

3.

Za 1 godzinę szkolenia przyjmuje się 45 minut zajęć.

4. Wymogi techniczne dotyczące materiałów szkoleniowych:


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),



rozpoczęcie szkoleń uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnej opinii (akceptacji) materiałów
szkoleniowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5. Wymogi dotyczące wyżywienia i zakwaterowania uczestników szkolenia oraz kadry dydaktycznej:


zapewnienie uczestnikom i wykładowcom bufetu kawowego (wody, kawy, herbaty, soków,
herbatników, itp.), obiadu oraz zakwaterowania o standardzie minimum turystycznym, a osobom
korzystającym z noclegu zapewnienie śniadań i kolacji.

6. Przewiduje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w październiku 2011 r.
7. Operacja może być realizowana przez wybranego beneficjenta nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2013 r.
8. 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 czerwca do 29 lipca 2011 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
Formularz wniosku następcy o przyznanie pomocy
Formularze załączników do wniosku następcy o przyznanie pomocy
Instrukcja wypełniania wniosku następcy o przyznanie pomocy

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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