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STAITOWISKO
w sprawie wykorrystania Srodkdw zprogramiw unijnych na potrzeby
o grod n ictw

a dzialkow ego

Rodzinne ogrody dzialkowe pelni4 wa2ne funkcje spoleczre, mJn. przez
przywracanie spolecznoSci iprryrodzie teren6w zdegradowanych, podnoszenie
standard6w ekologicznych oraz ksztaltowanie zdrowego otoczenia czlowieka.
S4 ogniwem aktyvrnoSci spolecznej, miejscem wlpoczynku &ialkowc6w i ich
rodzin, a takhe obszarem aktywizacji os6b starszych. Majq r6wnie2 durv wplyw
na poprawg warunk6w 2yciowych spolecznoSci lokalnych.

Rodzinne ogrody dzialkowe sq urzqdzeniami u2yteczno6ci publicznej,
kt6re przyczyniajq sig do zaspokajania socjalnych, wypoczynkowych i
rekreacyjnych potrzeb spoleczno6ci, a w szczeg6lno5ci mlodych malZeristw,,na
dorobku", emeryt6w, rencist6w, a tak2e najuboZszych, kt6rych nie sta6 na
drogie wakacje w Polsce cry za granicq. Aby ogrody dzialkowe w dalszym
ci4gu mogly istrie6 i rowijat si9, niezbgdne jest inwestowanie w ich
infrastrukturg. Jednak2e do tego potrzebne s4 odpowiednie Srodki, kt6rych
czgsto ro&innym ogrodom &ialkowym brakuje. Dlatego te? Krajowy Zjazd
umaje za konieczne przystqpienie przez wszystkie stukfury PZD do program6w
unijnych, kt6re umoZliwi4 ogrodom pozyskanie niezbgdnych Srodk6w na
budowg nowej infrastruktury, a takl.e rozw6j ROD.

Krajowy Zjazd stwietdza, 2e nale{ wspieraf dzialaria ogrod6w
dzialkowych, kt6re zamierzaj4 realizowa6 projekty ze Srodk6w unijnych w
latzch 2014-2020. Jest to ju2 ostatnia transza pomocowa dla Polski, dlatego
trzeba jq dobrze wykorzysta6. Przed ogrodami dzialkowyni otwierajq sig nowe
mo2liwoici. Korryslajqc z r6imych program6w mo2na zrealizowat szercg
wa2nych dla rozwoju ogrod6w projekt6w. Dotacje moina uzyskai w
programach o charakterze og6lnokrajowym. Oznacza to, Ze projekty
realizowane prry ich wsparciu bgdq mogty by6 wykonywane na terenie calego
kraju. S4 r6wnie2 projekty o charakerze regionalnym. Przy niekt6rych

projektach mo2na dosta6 nawet do 80% koszt6w calej inwestycji. W
szczeg6lno6ci, nalety zapoznat sig z obszarami proponowanymi przez talie
krajowe programy jak: ,Infrastruktura i Srodowisko", ,,Wiedza Edukacja
Rozw6j" i rrPolska Wschodnia", atak2e z 16 programami regionalnymi.
Najwigksze szanse na uzyskanie dotacji majq dzialania znierzajqce do
podnoszenia standard6w ekologicmych otoczeniao ochrony Srodowiska
przyrodniczego i skladnik6w prryrody, przywracanie spoleczno6ci ipnyrodzie
teren6w zdegradowanych oraz og6lna poprawa warunk6w bytowych. S4 to
inicjatywy wpisujqce sig w dzialalno66 statutowq PZD.
WaZne jest r6wnie2 uzyskanie dofinansowania na rozw6j infrastruktury
pozyskiwania odnawialnych ir6det energii
slu24cej
potrzeby

do

na

indywidualne wszystkich uZytkownik6w danego ogrodu. Umo2liwi to
uniezale2nienie si9 ogrod6w od zewngfrznych dostawc6w energii elektrycznej,
gdyZ ogr6d bg&ie produkowal energig na wlasne potrzeby, a co za tym idzie
obciryzenia finansowe dla ogrod6w i dzialkowc6w zrnalej4.

-

Krajowy Zjazd proponuje tak2e skorzystanie przez ogrody dzialkowe z
programu, z kl6rego mo2na uzyska6 dofinansowanie na rozw6j dzialalnoSci
edukacyjnej polegajqcej na prowadzeniu cyklicznych szkolef dotycz4cych
przede wszystkim edukacji ekologicznej, zasad funkcjonowania ekosystem6w,
wykorzystywania odnawialnych zr6del energii, itp.

Bardzo wa2nym elementem w ogrodach jest tali2e rozwoju infrastruktury
terenach wsp6lnych. Dotyczy
glownie zagospodarowania i
uporzqdkowania przesfzeni, budowy alejek, wz4dzeri tzw. malej architektury,
oSwietlenia, plac6w zabaw, czy zewnqgarych silowni. Zalohentem projektu,
kt6ry pozwoli to sfinansowa6 jest docelowo otworzenie czgSci wsp6lnej
ogrod6w dla os6b zamieszkuj4cych otaczajqce tereny, aby nie tylko dzialkowcy,
ale r6wnie2 mieszkaricy miast mogli cieszy6 sig pigknem prryrody
prezentowanej w ogrodach. IGajowy Zjazdpopiera w tym zakresie partnerstwo i
wsp6lprac9 z gminami, organizacjg matych imprez integracyjnych na terenach
wsp6lnych przy wsp6lpracy z wladzarni samorzqdowymi, a tak2e prowadzenie
lekcji ekologicmych dla dzieci mlodzieiry przy wykotzystaniu specjalnych
ekspozycji przygotowanych w ogrodach.
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Celowe jest r6wnie2 ubieganie si9 o wsparcie finansowe na akt1rvizacjg
os6b starszych poprzez utworzenie dziennych dom6w i klub6w dla senior6w,
kt6re mogtyby jednoczeSnie spelnia6 frrnkcjg uniwersytetu trzeciego wieku,

biblioteki.

Krajowy Zjazd zaleca nowo wybranym wladzom stworzenie w PZD
wsp6lnego systemu, dzigki kt6remu rodzinne ogrdy dzialkowe bgdq mogly
korrysta6 ze Srodk6w unijnych. Niezbgdne w tym celu jest zapewnienie
wla3ciwej obsl,ugi, posiadajqcej merytorycznq wiedzg i do6wiadczenie
zawodowe w zakresie prrygotowania odpowiednich wniosk6w, realizacji cel6w
i rozliczania projekt6w dofinansowanych ze Srodk6w unijnych.

Istotnym zadaniem dla calego ZwiqJ<vjest upowszechnianie wiedzy w
zakresie pozyskiwania wsparcia z funduszy unijnych dla ROD i PZD w$r6d
zarzqd6w ROD, poryez organizowanie narad i szJ<oleri, a tak2e
rozpowszechnianie ulotek informacyjnych.

R6wnie waine jest takAe promowanie wiedzy

o

skutecznym
poryskiwaniu Srodk6w unijnych we wszystkich publikacjach zwiqzkowych i na
stronach intemetowych Krajowej Rady PZD, okrggowych zwzqd6w PZD i
zarzqd6w ROD.

Krajowy Zjazd Delegat6w unraje, 2e

do

pozyskania Srodk6w

finansowych ze wsparcia unijnego, potrzebne jest wsp6lne dzialanie Krajowej
Rady, okrggowych zarzqd6w i zarz4d6w ogrod6w. Aktywnie w pomoc powinni
wlqczyt sig te2 sami &ialkowcy, kt6rzy wiedzq i do6wiadczeniem wspomog4
dzialania wla& ogrod6w pvy pozyskiwaniu Srodk6w unijnych. Krajowy Zjazd
jest przekonany, 2e wiele zarzqd6w podejmie ten wysilek. Temat jest bardzo
wa2ny, dlatego nale2y inspirowa6, organizowa6 wspiera6 postgpowanie
zarzqA6w ROD w tym zakresie. Wynikiem realizacji tych dzialan bgdzie
zapewnienie rodzinnym ogrodom dzialkowym wysokiego poziomu
estetycmego, funkcjonalnego, ekologicmego orzv wizerunkowego.
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