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w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych na rozwrij
Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych

Od akcesji Polski do tJnii F.uropejskiej rninglo ju2 || lat. W tym czasie miasta, a

szczcg(rlnie infrastruktura rniejska zrnicnily siq nie do poznania. Wszystko to dzialo sig dzigki

wsparciu tunduszy unijnych. o czym larwo przekonai sig dzigki charakterystycznyrn tablicorn

informacyjnyrn. Okrggowy Zarz4d Torurisko - Wloclawski P7,D ntaj4c na wzglgdzic chgi

rozwoju rodzinnych ogrodou, dzialorvych. pragnie zwr6cii uwagg na mozli\a,oii

pozyskiwania funduszy unijnych w ramach proglam6w zwiqzanych z ochlon4 (r'odowiska na

tercnie Unii Fl u ro pe.is k ie.j .

Ogrody dzialkowe pelniq bardzo waZnq rolg w miastach. Z poz,oru slu2q tylko

dzialkowcom. choi w rzeczyrvistoici na ich obecnoici zyskuj4 wszyscy. Ogrody poprawia.j4

jakorii por.r,ictrza. przywraca.j4 zdegradowanc tereny. zapewniaj4 schronienie dla z.wierzqt.

pctni4 tcz funkc.jg cdukacljn4 i rekreacy.jnzl. W clekcic nzlasta.i4 warunki zycia calego

spoleczenstwa w rniastach. Wszystko powy2sze sprawia.2e spclnione s4 wynrogi polityki

unijne.j. w tym przypadku dotyczqccj ochrony irodowiska, gwaranruj4ce moZliw,oSc uzyskania

dotacji. O potrzebic pozyskiwania Srodk6w t)nansowych nic trzcba nikogo przekonywai.

pomimo licznych naklad6w wiele ogrod6w boryka sig z problerrarni z infrastrukturq. przede

wszystkirn awariami sieci oraz stanem ogrodzenia. Dotacje unijnc mogq byi rv tym zakrcsic

przelomenr dla ruchu ogrodnictwa dzialkowego w Polscc.

Okrggowy Zalz4d Torunsko - Wloclawski w ostatnim czasie pod.j4l pierwsze

dzialania w tym zakresie w zwiqzku z chgciq uzyskania dotacji przez jcden z ogrod6w.

Niestety, procedura uzyskania drodk6w jest skonrplikowana, doji powiedzici, 2c sant druk

wniosku liczy kilkaset stron. Naszynr zdaniern rozwaZy( naleZy udzielenie pomocy ogrodorn.

a otwarte pozosta.ie pytanie w .iaki spos6b nale7y to uczynic szkolcnia, przygotowanic

wzo16w dokunrent6w, kanr pan ig intbrmacyjn4.

Na zakorlczcnie raz jesz.czc pragniemy podkre6lii. izc kaLdc dodatkowe drodki na

rozw6j ogrod6w dzialkowych sq olbrzymi4 szansq dla ogrodnictwa dzialkowego w polscc. Z

tcgo u'zglgdu tenrat pozyskiwania tunduszy unijnych na roz\voj ogrod6w dzia.lkowych nic



powinien byi przcmilczany i w nowej kadencji Okrggowego Zarzqdu warto bli2ej prz5,jrze(

sig nrozliwo(ciom jakie dajq fundusze unijne.
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