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Prezydium Okrqgowego Zangl Podkarpackiego PZD wystepuj4c

w imieniu podkarpackich rodzinnych ogod6w dzialkowych zwraca sig z apelem
o nawiAzanie efekgwnej wsp6tpracy w zakresie pozyskiwania fundusry unijnych dla
ogrod6w dzialkowych.

Rodzinne ogrody dzialkowe pehd4 wa2ne fi.urkcje spoieczre poprznz przywracanie
spoieczno5ci i przyrodzie teren6rff zdegradowanych, podnoszenie standard6w
ekologicznych oraz ksztaitowanie zdrowego otoczenia oz.lowieka. ROD sq urzqdzeniami
uZyteczno6ci publicznej, kt6re przyczyniajq siq do zaspokajania socjalnych,
wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb spolecz:ro$ci, a w szczeg6lno6ci mlodych
malZeristw, emeryt6w, rencist6w, a tak2e najubo2szych, ktorych nie sta6 na drogie
wakacje za gnnicq czy w kraju. Majq takze duiry wplyw na poprawQ warunk6w
socjalnych spoleczno6ci lokalnych, z tego teZ wzglqdu zasluguj4 na pomoc ze Srodk6w
unijnych.

Wsparcie finansowe z program6w unijnych *plynie na rozw6j ogrod6w w kierunku
zachowania standard6w europejskich, zastosowania nowoczesnych i oryginalnych
przedsigwzig6 dotycz4cych modemizacji infrastruktury ogrodowej. Jednak2e do tego
potrzebne s4 odpowiednie Srodki, kt6rych czEsto rodzinnym ogrodom dzialkowym
brakuje. Dlatego teZ bez wsparcia unijnego ogrody dzialkowe nie bEd4 mogly rozwijad sig

w odpowiednim tempie.

Prezydium OZP rw$a, 2e naleity wspiera6 &ialania ogrod6w dzialkowych, k6re
pr4,st4pi4. do realizacji projekt6w ze 6rodk6w unijnych w latach 2014'2020. Poniewa:Z
jest to ostatnia transza pomocowa dla Polski, dlatego tez trznba jq dobrze wykorzystad,
tak2e przez ogrody dzialkowe. Najwigksze szanse na uzyskanie dotacji maj4 dzialania
zrnierzajqce do podnoszenia standard6w ekologica:ych otoczenia, ochrony Srodowiska
przTrodniczego, przywracania spoleczno5ci i prryrodae teren6w poprzemyslowych,
rozwoju infrastruktury sfui4cej do pozyskiwania odnawialnych lr6dei energii. Wazne jest

rownie2 uzyskanie dofinansowania na aktywizacjg i r62nego rodzaju szkolenia dla os6b

starszych oraz na tworzenie dziennych dom6w i klub6w dla senior6w. Dla ogrod6w
szczsg6lnie istotne jest dofinansowanie w zakresie rozwoju teren6w wsp6lnych poprzez

modernizacjg alejek, budowg urz4Aznfi malej architeltury, o6wietlenia, plac6w zabaw lub
zewnetranvch silowni.



Prerydium OZP zwrara sig z pro6b4 do pana Marszalka o aktywne wsparcie
rodzinnych ogrod6w dzialkowych w trakcie przeprowadzeria 
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pozyskiwania i realizacji projek6w unijnych. Szczeg6lnie pomocne byloby wlqczinie sig
pracownik6w Urzqdu Marszalkowskiego, kt6rzy swoi4 vylgdze i doiwiadczeniem
wspomog4 dzialania wladz ogrod6w w q.nn zakresie. Uwa2amy, ze przy wsparciu pana
Marszalka podkarpackie rodzinne ogrody dzialkowe osiqgnq wysoki poziom estetyczry,
firnkcj onalny, ekologiczny oraz wizerunkowy.
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