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w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych na rozw6j
Rodzinnych Ogrodriw Dzialkowych

Od akcesji Polski do Unii Europe.jskiej minglo ju2 ll lat. W tym czas;e miasta, a

szczeg6lnie intiastruktura miejska zmienily sig nie do poznania. Wszystko to dziato sig dzigki

wsparciu funduszy unijnych. o czym latwo przckonai sig dzigki charakterystycznym tablicorn

informacyjnym. Okrggowy: Zarz4d Torurisko - Wloclawski PZD majqc na wzglgdzic chgi

rozwoju rodzinnych ogrod6w dzialowych, pragnie zwr6cii uwagg na moTliwoSc

pozyskiwania funduszy unijnych w ramach program6w zwiqzanych z ochrorrq Srodowiska na

terenie Unii Europejskiej.

Ogrody dzialkowe pelni4 bardzo wa2nq rolg w miastach. 7. poz,oru sluZq tylko

dzialkowcom, choi w rzecz)"wistoSci na ich obccnoici zyskujE wszyscy. Ogrody poprawia.j4

jakodi pou'ietrza. przywracajq zdegradowane tereny. zapewniajq schronienie rJla zwierzqt.

petniq tez funkcjg edukacljn4 i rekreacyjnq. W efekcie wzrastajq warunki zycia calcgo

spoleczeistwa w miastach. Wszystko powyzszc sprawia,2e spelnione sq wymogi polityki

unijnej. w tym przypadku dotycz4ccj ochrony Srodowiska. gwarantujqce mo2liwoSi uzyskania

dotacji. O potrzebic pozyskiwania Srodk6w finansowych nie trzeba nikogo przekonywai.

pomimo licznych naklad6w wiclc ogrod6w boryka sig z problernarni z infrastrukturq, przede

wszystkim awariami sieci oraz stanem ogrodzenia. Dotacjc unijne mogq byc w tym zakrcsic

przelomem dla ruchu ogrodnictwa dzialkou'ego w Polsce.

Okrggowy Zarzqd Torurlsko - Wkrclawski w ostatnim czasic podj4l pierwsze

dzialania w tym zakresie w zwiqzku z chgci4 uzyskania dotacji przez .ieden z ogrod6w.

Niestety. procedura uzyskania Srodk6w jest skomplikowana, do(6 powiedziei, 2e sanr druk

wniosku liczy kilkaset stron. Naszym zdanicnr rozwa2yt naleZy udzielenie pomocy ogrodom,

a otwane pozosta.je pytanie w .jaki spos6b nalezy to uczyni( - szkolenia, przygotowanie

wzo16w dokument6w. kampanig infbrmacyjnq.

Na zakoiczenie raz .iestcze pragniemy podkreSlii, 2.e ka|de dodatkowe Srodki na

rozw6j ogrod6w dzialkowych s4 olbrzymi4 szansq dla ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. Z

tego n'zglgdu temat pozyskiwania tunduszy uni.inych na rozrv6j ogrod6w dzialkoul,ch nic



powinien byi przemilczany i w nowej kadcncji Okrqgowego Zarz4du warto bliZej przyjrzet

sig mo2liwoSciom jakie dajq fundusze unijne.
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