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Dotyczy: odpowiedzi na kwestie poruszone na Xll Krajowym zjeidzie Delegat6w polskiego

Zwiazku Dzialkowc6w

W nawiqzaniu do Paistwa pisma z dnia 14 lipca br., zawierajqcego dokumenry

o istotnym znaczeniu dla przyszlojci rodzinnych ogrod6w dziatkowych, uprzejmie informuiq,

i2 zostaty one wnikliwie przeanalizowane. ponizej zamieszczono odniesienie do kwestii

poruszonych w stanowisku w sprawie wykorzystanio irodk6w z program6w unijnych no

potrzeby ogrodnictwo dziolkowego, z wyszczeg6lnieniem priorytet6w inwestycyjnych

RPows na lata 2ol4-2o2o, w ramach kt6rych moiliwe jest ubieganie siq o dofinansowanie.

. Dzialania zmierzaiace do oodnoszenia standard6w ekologicznvch otoczenia, ochronv

edukacii ekolosicznei. zasad funkcionowania ekosvstem6w:

dofinansowanie na tego typu przedsiqwziqcia mo2na uzyskad w ramach priorytetu

inwestycyjnego 6d ochrono i przywr6cenie r6inorodno3ci biotogicznej, ochrono

i rekultywocjo gleby oroz wspieronie uslug ekosystemowych, tok2e poprzez progrom,,Noturo

2000" izielonq infrastrukture /dziatonie 4.5 ochrono i wykorzystanie obszor6w cennvcn



przyrodniczo. Priorytet inwestycyjny ukierunkowany jest na wsparcie obszar6w cennych

przyrodniczo, w tym objqtych formami ochrony przyrody (m.in. park6w krajobrazowych,

obszar6w NATURA 2000). W zwiqzku ze zmniejszaniem siq obszar6w r62norodno6ci

biologicznej, wspierane bqdq takie dzialania ukierunkowane na ochronq i poprawQ

warunk6w cennych siedlisk przyrodniczych igatunk6w na terenie wojew6dztwa. Ponadto

wsparcie ukierunkowano r6wnie2 na realizacjq inwestycji w zakresie tworzenia obiekt6w

ochrony r62norodnoici biologicznej na obszarach miejskich ipozamiejskich oraz inwestycji

w infrastrukture oirodk6w prowadzqcych dzialalnoSd w zakresie edukacji ekologicznej.

Dofinansowanie moina tak2e uzyskad na prowadzenie dzialalno5ci gospodarczej w oparciu o

zasoby przyrodn icze regionu.

r Rozw6i infrastrukturv sluiacei do pozyskiwania odnawialnvch lr6del enersii na

potrzebv indvwidualne wszvstkich uiWkownik6w danego ogrodu:

wsparcie na realizacjQ tego typu przedsiqwziqcia moina uzyskai w ramach priorytetu

inwestycyjnego 4a wspieranie wytwarzonia i dystrybucji energii pochodzqcej ze ir6del

odnowiolnych / dziolanie 3.7 Wytwarzonie i dystrybucjo energii pochodzqcej ze ir6del

odnowiolnych. Jednak2e Polski Zwiqzek Dzialkowc6w, kt6ry sklasyfikowany jest jako

stowarzyszenie ogrodowe, nie znajduje siq w kategoriach beneficjent6w, kt6rzy mogq

uzyska6 wsparcie w tym zakresie. Zgodnie z zapisami RPOWS 2014-2020 sE to: jednostki

samorzQdu terytorialnego lub podmioty dzialai4ce w imieniu JST, przedsiebiorstwa duie,

Srednie, male, mikro prowadzqce dziatalno5d na terenie wojew6dztwa Swiqtokrzyskiego,

w tym producenci rolno - spoiywczy, uczelnie, zwiqzki i stowarzyszenia JST, podmioty

lecznicze wykonujqce na terenie wojew6dztwa SwiQtokrzyskiego dziatalnojd lecznrczq

finansowanq ze irodk6w publicznych, paristwowe jednostki budietowe, instytucje kultury.

W ramach Priorytetu lnwestycyjnego 9 b wspieranie rewitolizacji fizycznej,

i spolecznej ubogich spolecznoici no obszoroch miejskich i wiejskich /
Rewitolizocjo obszor6w miejskich i wiejskich, inwestycje bqdq nakierowane

kt6rych wynikiem bqdzie rozwiqzywanie zdiagnozowanych problem6w

gospodorczej

Dziotanie 6.5

na dziala nia,

spotecznych.

Rozw6i infrastruktury na terenach wsp6lnvch (zagosoodarowanie iuporzadkowanie

orzestrzeni. budowv aleiek. o6wietlenia, olac6w zabaw). otworzenie cze6ci wso6lnei

ogrod6w dla os6b zamieszkuiacvch otaczaiace terenv. wso6lprace z gminami w tvm



Wsparcie bqdzie udzielane projektom wynikajqcym z Lokalnych Plan6w/Program6w

Rewitalizacji, dlatego tei dzialania rewitalizacyjne powinny byi elementem cafoSciowej wizji

rozwoju miasta. Tego typu interwencje powinny mied r6wnie2 charakter kompleksowy

i zintegrowany oraz powinny posiadad wyrainq kom plementarno6d z inwestycjami

(w ramach EFS powinny byi powiqzane z integracjE spolecznq, zmniejszaniem ub6stwa oraz

prowadzid do zwiqkszenia szans zatrudnienia). Projekty mogace ubiegai srq

o dofinansowanie w ramach niniejszego Pl powinny polegai na przebudowie, adaptacji

zdegradowanych budynk6w, obiekt6w, teren6w i przestrzeni w celu przywr6cenia lub

nadania im nowych funkcji spolecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub

rekreacyjnych. Elementem rewitalizacji mogq byi r6wnie2 dziatania z zakresu kultury, kt6re

przyczynQ siq do poprawy sp6jno6ci spolecznej, dziqki umoiliwieniu mieszkaricom

zdegradowanych obszar6w lepszego dostqpu do uslug spolecznych, kulturalnycn

i rekreacyjnych. Mimo, 2e Polski Zwiqzek Dzialkowc6w, kt6ry sklasyfikowany jest jako

stowarzyszenie ogrodowe, nie znajduje siq w kategoriach beneficjent6w, kt6rzy mogq

uzyskai wsparcie w tym zakresie (tj. jednostki samorzqdu terytorialnego, podmioty

dzialaiqce w imieniu JST, przedsiqbiorstwa, partnerzy spoleczni igospodarczy, sp6ldzielnie,

wsp6lnoty mieszkaniowe, jednostki administracji rzqdowej iinstfucje kultury w ramacn

kompleksowych projekt6w koordynowanych przez JST), proponuje zweryfikowai Lokalne

Plany/Programy Rewitalizacji, w ramach kt6rych mogq by6 wpisane do realizacji interesujqce

Paristwa dziatania w poszcze96lnych obszarach.

o Wsparcie finansowe na aktywizacie os6b starszvch ooprzez utworzenie dziennvcn

dom6w opieki i klub6w dla senior6w. kt6re moslvbv iednoczelnie soelniai funkcie

uniwersvtetu trzecieso wieku, bibliotek:

Dofinansowanie na tego typu przedsiewziecia moina uzyskai w rcmach priorytetu

inwestycyjnego 9 iv ulotwienie dostepu do przystepnych cenowo, trwolych oroz wysokiej

jakoici uslug, w tym opieki zdrowotnej i uslug socjalnych iwiodczonych w interesie ogilnym /
dzialonie 9.2 ulotwienie dostqpu do wysokiej jokoici uslug spolecznych i zdrowotnych.

lstotnym elementem interwencji jest bowiem podnoszenie jakoici oraz zwiqkszanie dostQpu

do instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego systemu opieki nad osobami zale2nymi ( w tym

m'in. osobom starszym). Priorytet zaktada deinstytucjonalizaciq opieki nad osobaml

zale2nymi, poprzez rozw6j alternatywnych form opieki. w jego ramach realizowane bqdq



dziatania obejmujqce, m.in. rozwijanie dzialalnoici placowek zapewniajqcych opiekq dziennq

i calodobowq dla os6b zale2nych, uslugi opiekuricze i specjalistyczne w ramach opieki

rodzinnej i 6rodowiskowej (m.in. w formie rodzinnych dom6w pomocy) czy szkolenia dla

opiekun6w w zakresie opieki nad osobami zale2nymi, w tym starszymi. Natomiast dzialanra z

zakresu edukacji os6b starszych wchodzq w zakres przedsiqwziqi priorytetu inwestycyjnego

10 iii wyr6wnywanie dostepu do uczenio siq przez cole iycie o chorokterze formolnym,

nieformolnym i pozaformolnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,

podnoszenie umiejqtnoici o kompetencji sily roboczej oroz promowdnie elostycznych lcie2ek

ksztalcenio, w tym poprzez dorodztwo zowodowe i potwierdzonie nabytych kompetencji /
dziotanie 8.2 Aktywne i zdrowe storzenie s,e. Interwencja priorytetu zostala wlajnie

skierowana na podniesienie poziomu udzialu os6b doroslych w proces uczenia siq przez cate

|ycie, z potoieniem akcentu na wtqczenie w ten proces os6b z grup najbardziej

niedoreprezentowanych (tj. osoby powy2ej 50 roku iycia, o niskich kwalifikacjach).

Podkrejlenia wymaga jednak fakt, ii interwencja zostata ograniczona tylko do ksztalcenia w

zakresie iqzyk6w obcych i lcr, iako kompetencji na kt6re zdiagnozowano najwiQKsze

zapotrzebowanie na rynku pracy.

Podsumowujac zachqcam do zapoznania siq z Harmonogramem naboru wniosk6w na

2OL5 r., kt6ry zostal zamieszczony na stronie internetowej http://www.2O 14-2020. rpo-

swietokrzvskie. p | , w zakladce Skorzystaj / Zobacz ogloszenia iwyniki nabor6w wniosk6w, jak

16wnie2 iledzenia informacji dotyczqcych RpOWS 2014-2020 na powyiszej stronie.
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