Centrum Doradztwa Rolniczego
Zespół pracowników tworzących Centrum Doradztwa Rolniczego
wspiera Producentów Rolnych w zakresie:
• dostosowania gospodarstw do przepisów prawnych regulujących działalność rolniczą na obszarze Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz
• doradztwa agrotechnicznego.
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Centrum tworzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu agronomii.
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Uznaniem profesjonalizmu w zakresie konsultingu rolniczego jest przyznanie nam przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi akredytacji na świadczenie usług doradczych dla Rolników w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Doradztwo w zakresie dostosowania gospodarstw
do przepisów prawnych
Od 01.01.2009 r. Agencja Płatnicza (w Polsce jest to ARiMR) uzależnia
wypłatę dopłat obszarowych, w pełnej wysokości, od przestrzegania w
gospodarstwie wszystkich przepisów dot. ochrony środowiska, warunków
utrzymania zwierząt, użytkowania gruntów oraz przepisów bhp. Konsekwencją nie spełnienia, któregokolwiek z wymogów, jest częściowa (w
skrajnych wypadkach nawet całkowita) redukcja dopłat obszarowych.
W ramach tej sfery działalności proponujemy przeprowadzenie profesjonalnego, opartego na naszej wiedzy i doświadczeniu, audytu
gospodarstwa rolnego pod kątem spełnienia Wymogów Wzajemnej
Zgodności oraz w razie konieczności profesjonalne opracowanie planu dostosowania gospodarstwa do przepisów prawnych regulujących
prowadzenie działalności rolniczej.
Dzięki akredytacji MRiRW koszty świadczenia przez naszą Firmę
wyżej wymienionych usług są w 80% pokrywane przez ARiMR.

Doradztwo agrotechniczne
Drugim bardzo ważnym obszarem doradztwa rolniczego jest bezpośrednie doradztwo agrotechniczne w zakresie:
• planowania właściwej, pod względem ekonomicznym i jakościowym, technologii produkcji roślin rolniczych
• opracowania systemów nawożenia na podstawie analiz glebowych
i roślinnych
• programowego doradztwa technologicznego dla grup producenckich oraz
• usług badawczych z zakresu oceny odmian, środków ochrony roślin
oraz nawozów

profesjonalna
obsługa

Centrum Doradztwa Rolniczego tworzą osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, korzystamy również z wiedzy profesjonalistów
z zakresu nauk weterynaryjnych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych oraz prawnych
zatrudnionych w jednostkach naukowych Olsztyna. Interdyscyplinarny zespół pracowników oraz współpracowników zgromadzony wokół Centrum Doradztwa Rolniczego daje
gwarancję profesjonalnej obsługi.

bezpieczeństwo

Wśród głównych kryteriów dostępu do funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje
w gospodarstwach rolnych jest konieczność spełnienia (jeszcze przed złożeniem wniosku
o przyznanie pomocy) wszystkich wymagań w zakresie cross compliance.
Producent rolny chcąc być Beneficjentem programów pomocowych UE musi dostosować swoje gospodarstwa do tak zwanych Wymogów Wzajemnej Zgodności. Dopiero
po dostosowaniu gospodarstwa do obowiązujących przepisów prawnych Rolnik może w
sposób bezpieczny wystąpić o dofinansowanie inwestycji (bez obawy odrzucenia wniosku
o przyznanie pomocy lub po realizacji inwestycji - zwrotu otrzymanej pomocy).

niskie koszty obsługi

Dlaczego warto korzystać z naszych USŁUG DORADCZYCH?

Nasza firma, jako jedna z pierwszych w regionie (poza ośrodkami doradztwa rolniczego oraz izbami rolniczymi) otrzymała akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
świadczenie usług doradczych dla Rolników. Współpraca z podmiotem akredytowanym
daje nie tylko gwarancję profesjonalnej, ale również taniej obsługi. Współpracując
z nami w procesie dostosowania gospodarstwa do wymogów cross compliance Rolnik pokrywa tylko 20% kosztów netto (wraz z całym podatkiem VAT). Koszty te są
zwrócone Rolnikowi w formie rabatu za usługi w zakresie opracowania wniosków o
przyznanie pomocy na inwestycje w gospodarstwie rolnym. Pozostałe koszty usług
doradczych (tj. 80%) pokrywa ARiMR w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów” PROW 2007-2013.

W latach 2010-2011 przeprowadziliśmy audyt 114 gospodarstw w zakresie spełnienia wymogów wzajemnej zgodności oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W zdecydowanej większości (ponad 70%)
były to gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej. Specyfika tych gospodarstw powoduje, iż
proces ich dostosowania do kryteriów dostępu do funduszy unijnych trwa nawet rok. W latach 2007-2013
opracowaliśmy również około:
• 45 planów dostosowania gospodarstwa w zakresie ochrony środowiska
• 78 planów dostosowania gospodarstwa rolnego w zakresie zdrowia publicznego ludzi, zdrowia zwierząt,
oraz zdrowotności roślin, a także identyfikacja i rejestracja zwierząt
• 48 planów dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności w zakresie dobrostanu zwierząt
• 4 plany dostosowania gospodarstwa w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z wymogami ochrony środowiska
• 73 plany dostosowania gospodarstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Dodatkowo w 2011 roku opracowaliśmy 27 planów działalności rolnośrodowiskowej.
Z danych tych wynika, iż w ostatnich dwóch latach zaufało naszej Firmie ponad 140 Rolników powierzając nam dostosowanie swoich gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności, gwarantując sobie w
ten sposób bezpieczny dostęp do funduszy strukturalnych UE.

