
Sta nowisko Okrggowego Zarz4du Mazowieckiego

w sprawie mo2liwo6ci pozyskiwania funduszy unijnych przez pZD

Okrggowy Zarzqd Mazowiecki pZD obraduj4cy w dniu 26 maja 2015 w
Warszawie wyra2a opinig, Le ogrody dzialkowe pelni4 bardzo wiele
r6Znorodnych funkcji m.in. rekreacyjnq, spolecznq, edukacyjn4, ekonomiczn4,
estetyczn4 czy ekologiczn4. W ten spos6b ogrody przywracaj4 spoleczno6ci i
przyrodzie tereny zdegradowane, podnoszq standardy zyciowe spolecznosci
lokalnej m.in. poprzez poprawg jakoSci powietrza oraz uatrakcyjnienie i

estetyzacjg znaczqcych fragment6w miasta. Ma to duZy wplyw na poprawg
warunk6w socjalnych spolecznosci rokalnych, tym samym ogrody dzialkowe
wymagaj4 i potrzebuj4 pomocy ze wszystkich stron, czy to wladz lokalnych czy
centralnych, w tym tak2e dofinansowania ze Srodk6w unijnych.

Jednym z najistotniejszych punkt6w ka2dego programu unijnego' jest
dofinansowanie bezpoSredn ie, czyli wsparcie finansowe. Trzelsa pruy tym
pamigtai, 2e fundusze unijne wymag aiq, aby otrzymane Srodki, przezn aczone na
rozw6j ogrod6w jednoczeSnie spelnialy wymogi polityki unijnej, w tym
program6w ochrony Srodowiska. W ten spos6b opr6cz tego, Ze ogrod
zmodernizuje sig i ulepszy swoj4 infrastrukturg, poprawg odczuj4 nie tytko
dzialkowcy i okoliczni mieszkafrcy, are przede wszystkim poprawg odczuje
Srodowisko, kt6re spelniai bgdzie standardy unijne m.in. dot. jakosci powietrza
w miastach. okrggowy zarz4d Mazowiecki polskiego zwiqzku Dzialkowc6w
stoi na stanowisku, Le ka2d,e wsparcie dla ogrod6w, w tym unijne, mo2e
przyniedi wiele pozytku i nare2y wykorzystai wszerkie dostgpne rno2liwosci,
aby ogrody dzialkowe mogly rozwijai sig w coraz szybszym tempie. Okrggowy
Zarz4d Mazowiecki polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w zwraca uwagg, 2e jest
dostgpnych wiele program6w dofinansowania, og6lnokrajowy ch czy tez



regionalnych. To w zale2noSci od polo'enia, potrzeb i funkcji ogrod6w
dzialkowych nale2aloby podejmowai niezbgdne dziarania w ceru uzyskania
szerokiego wsparcia finansowego. okrggowy zarzqd Mazowiecki pZD zwraca
uwagg, 2e pozyskane Srodki unijne mozna wykor zysta( na szeroko rozumianq
ochrong Srodowiska. Na te elementy skladai4 sig przede wszystkim: poprawa
zagospodarowania rodzinnych ogrod6w dziarkowych, budowa kanarizacji,
budowa melioracji, budowa oczyszczalni. Tym samym zapewni sig ochrong
Srodowiska przyrodniczego i sktadnik6w przyrody dzigki podnoszeniu
standard6w ekologicznych otoczenia, atak2e rozpropaguje sig ideg ogrodnictwa
dzialkowego i wiedzy ogrodniczej w spoleczeristwie.

Rol4 Okrggowego Zarz4du Mazowieckiego pZD jest pomoc ogrodom
dzialkowym na Mazowszu, aby mogly dalej istniei, rozwijac sig oraz dawa6
radosi i przyjemnosi z ich uzytkowania. Tym samym ozM pzD Dwaza, ze
ROD-y powinny w wigkszym stopniu zaanga2owac sig w pozyskiwanie
6rodk6w, w tym funduszy unijnych. W tym celu OZM pZD deklaruje wolg
wsp6lpracy i pomoc merytorycznE swoich pracownik6w, kt6rzy wspomogq
Zarzqdy ROD w uzyskaniu dofinansowania.

ozM PZD uwaza' 2e dobre przygotowanie i skuteczne dziaranie w tej sprawie
mogq byd najlepsz4 metodq do rozwijania ogrod6w i zaspokajania ich potrzeb w
r62nym zakresie z poZytkiem dla ogrod6w i dzialkowc6w.
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