
STANOWISKO

V Okrggowego Zjazdu Delegat6w
Po ls kiego Zw i4zkl Dzialkowcriw

w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2015r.
ws. funduszy unijnych

Dotacje z Unii Europejskiej na ro2ne cele bardzo chgtnie sE

wykorzystywane przez. rolnych przedsiEbiorc6w, rolnik6w, instytucje i agencje.

Okazuje sig,2e o unijne zasoby finansowe mogq starai sig tak2e ogrody dzialkowe.

Uczestnicy OkrEgowego Zjazdu Delegarow OZ Mazowieckiego PZD zachgca.iq

wszystkich dzialkowc6w i zarz4dy ROD do podjgcia tego tematu i ocenq

mo2liwo5ci i potrzeb, jakie moglyby byt zrealizowane przy wsparciu Srodk6w

finansowych z Unii Europejskiej.

W ramach funduszy unijnych przeznaczonych w latach 2014-2020 na

r62norodne przedsiEwziqcia przewldziano 82,5 miliarda euro, kt6re maj4 szansE

trafi6 do polskich odbiorc6w. Celem dofinansowania z LJE jest zwigkszenie

efektywno6ci gospodarki, wspieranie zr6wnowaZonego rozwoju i racjonalnego

gospodarowania zasobami naturalnymi oraz odpadami. Pod kqtem dzialkowcow

najbardziej interesuj4ce wydaje sig inwestycje w systemy odnawialnych Zr6del

energii. Celem jest d42enie do zwigkszenia efektywnoSci energetycznej i

wykorzystania wyprodukowanej energii na wlasny uZytek.

Dotacje unijne bqdzie moZna pozyskaa tak2e w ramach Regionalnych

Program6w Operacyjnych. Ka2de wojew6dztwo wdra2a regionalny program

operacyjny i ma do rozdysponowania pewnq sumg pienigdzy, kt6r4 przeznacza na

dzialania majqce na celu zmniejszenie lub ograniczenie naj istotniejszych dla

danego regionu problem6w.

Pozytywnym przykladem starari o unijne dotacje s4 dwa ogrody dzialkowe

,,Kotwica" i ,,Oaza" w Swinouj3ciu, ktore jako pierwsze otrzymaly unijn4 pomoc

na melioracjg terenow. kt6re uzytkujq. 1'o pokazuje, 2,e nie ma rzeczy



niemoZliwych, a ogrody dziatkowe i prowadzqce je stowarzyszenia mogq realnie

ubiegai siE o Srodki unijne na realizacjg swoich potrzeb.

Uczestnicy Okrggowego Zjazdu Delegatow OZ Mazowieckiego PZD sq

zatem przekonani,2e korzystanie z unijnych dofinansowafi to doskonaly spos6b na

pozyskanie dotacji na rozw6j i unowocze5nienie ogrod6w dzialkowych, kt6re

dzigki duzym nakladom finansowym majq szansE sta6 sig nie tylko bardziej

przyjazne Srodowisku, ale te2 u2.yrecznc dla spoleczno5ci lokalnej. Bez w4tpienia

realne korzystanie z.e Srodk6w UE bgdzie pozrytywnym przykladem dla innych, a

przede wszystkim poprawi konkurencyjno6i i atrakcyjnorii tych, kt6rzy z nich

skorzystali. Warto zatem podj4i ten temat. WSr6d dziatkowc6w znajduj4 sig osoby

maj4ce rozmaite doSwiadczenie i kontakty zawodowe. Ponadto ka2dy mo2e

zaangalowa( sig w zbieranie i poszukiwanie odpowiednich material6w o

dostEpnych funduszach i mo2liwo6ciach ich realizacji.

Stowarzyszenie dziatkowe jako wnioskodawca musi wykaza{ 2e dysponuje

czgSci4 Srodk6w przeznaczonych na realizacjE projektu. Aby wiEc projekt mial

szansg realizacji konieczna jest nie tylko zgoda wszystkich dzialkowc6w, ale i

wsp6lpraca zarzqd6w ROD oraz Okrqgowych Zarz4d6w PZD.

WyraZamy nadziejg, 2e korzystanie ze 6rodk6w Unii Europejskiej bqdzie

priorytetem i gl6wnym celem dzialania na rz.ecz rozwoju i unowocze6niania

ogrod6w dzialkowych w okrggu mazowieckim. Aby tak moglo sig stac niezbgdne

jest ogromne zaangazowanie wszystkich struktur zwi4zkowych, jak i samych

dzialkowc6w. Polskie ogrodnictwo dzialkowe od wielu lat jest wzorem dla innych

kraj6w europejskich. Liczymy, 2e razem uda nam sig odmienii oblicze ogrod6w,

tak ze stanq sig one wizyt6wk4 wSr6d wszystkich krajow czlonkowskich Unii

Europejskiej.

Warszawa. l3 czerwca 20 I 5r.


