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CEL PROJEKTU

Projekt został zrealizowany w formie wyjazdu studyjnego do Rumunii, Bułgarii, na Węgry
i Słowację w dniach 22–30 września 2018 roku. Operację współfinansowano w ramach
Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa
Małopolskiego na lata 2018-2019.
Celem głównym wyjazdu studyjnego była promocja obszarów wiejskich jako miejsca
do pozostania dla mieszkańców tam zamieszkujących, poprzez wykorzystanie środowiska
naturalnego i tradycji regionalnych do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych i ich
dywersyfikacji.
Cele szczegółowe dotyczyły problematyki związanej z:
- problemem zagospodarowania i ochrony ziemi rolniczej;
- efektywnym wykorzystaniem gospodarstw rolnych wokół miast;
- promowaniem rolnictwa hobbystycznego i rekreacyjnego;
- przeciwdziałaniem problemom społecznym i kulturowym ludności rolniczej i wiejskiej;
- promowaniem sprzedaży bezpośredniej i skróconych łańcuchów dostaw;
- różnorodnością genetyczną zwierząt i roślin.
Podczas wyjazdu zaprezentowane zostały m.in. gospodarstwa, które otrzymały dofinansowanie w ramach środków pomocowych z UE, a właściciele omawiali zarówno proces ubiegania się o te środki, jak i zarządzanie danym projektem i działania rozliczeniowe oraz formy prawne w odwiedzanych krajach. W czasie spotkań porównywano i omawiano wymogi
formalne w danym kraju z tymi obowiązującymi w Polsce.
W projekcie wzięło udział 25 osób z terenu województwa małopolskiego, przedstawicieli
doradztwa rolniczego, jednostek naukowych, rolniczych związków zawodowych, organizacji
pozarządowych, rolników. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele podmiotów, które
w pełni wykorzystują już posiadaną wiedzę i doświadczenie w dalszym wdrażaniu i promowaniu idei popularyzacji wsi jako miejsca do zakładania rodziny.
W procesie transformacji ważną rolę odgrywają zmiany o charakterze innowacyjnym, proprzedsiębiorczym z wykorzystaniem środowiska naturalnego, w tym połączenie praktyki
z osiągnięciami naukowymi. Dla zmian na wsi istotną kwestią pozostaje pytanie o stopień
rozumienia pojęcia innowacja, a także identyfikacja i opisanie grup rolników reprezentujących postawy proinnowacyjne wykorzystujące środowisko naturalne, dane zasoby terenu
oraz chęć współpracy rolników ze środowiskami naukowymi celem podniesienia konkurencyjności, oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez innowacyjne działania. Dlatego też
jednym z celów wyjazdu studyjnego było ukazanie ciekawych pomysłów, innowacyjnych
nie tylko pod względem produkcji, ale też marketingu czy dystrybucji, działań rolników
na obszarach wiejskich krajów odwiedzanych podczas projektu.
Broszura, którą trzymacie Państwo w rękach, opracowana po wyjeździe studyjnym, ma
służyć poszerzeniu dostępu do informacji z zakresu projektu oraz zaprezentować dobre
przykłady, z których być może wyciągnięcie dla samych siebie wiele inspiracji. Mamy nadzieję, że opisane działania innowacyjne sprawdzające się w innych krajach z zakresu
przedsiębiorczości, marketingu, sprzedaży bezpośredniej, będą efektywnie służyły również
na obszarach wiejskich Małopolski.
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CHARAKTERYSTYKA ROLNICTWA
Słowacja
Użytki rolne zajmują 40,4% powierzchni kraju. Większość terenów pod uprawę znajduje się
na południu kraju w dolinach Dunaju i Cisy. Uprawia się głównie pszenicę, kukurydzę, jęczmień (0,5% udziału w światowych zbiorach), buraki cukrowe (0,5% udziału w światowych
zbiorach), winorośl, tytoń. Hoduje się bydło, trzodę chlewna, drób oraz owce. Rolnictwo
jest zmechanizowane i wydajne. W rolnictwie pracuje 5,8% mieszkańców.
Węgry
Węgry posiadają korzystne warunki dla rozwoju produkcji rolnej. Rolnictwo na Węgrzech
jest jednym z wydajniejszych w Europie. Użytki rolne zajmują ponad 65% powierzchni kraju. Gleby są żyzne 30% powierzchni Węgier zajmują czarnoziemy znajdujące się głównie na
terenach Wielkiej Niziny Węgierskiej. Uprawia się pszenicę, kukurydzę. Węgry są jednym
z głównych producentów kukurydzy w Europie. Uprawia się także jęczmień, owies, żyto,
buraki cukrowe, słoneczniki, ziemniaki, winorośl oraz tytoń. Rozwinięte jest sadownictwo
i warzywnictwo (m.in. pomidory, papryka, cebula, kapusta). Hoduje się bydło domowe,
trzodę chlewną i owce. Symbolem węgierskiego rolnictwa jest papryka, której Węgry
są ważnym producentem. Na Węgrzech podobnie jak na Słowacji i w Rumunii mamy
do czynienia z ogromnymi latyfundiami, których właścicielami często są inwestorzy zagraniczni oraz drobnymi gospodarstwa rodzinnymi, które są wspierane przez państwo.
Rumunia
Rumunia należy do krajów, gdzie rolnictwo odgrywa nadal duże znaczenie w gospodarce
i zatrudnia prawie 30% siły roboczej. Odznacza się niskim zmechanizowaniem, a zużycie
nawozów sztucznych należy do najmniejszych w Europie. Zużywa się jedynie 31,8 kg nawozów sztucznych na 1 ha użytków rolnych. Dla porównania Polska zużywa 102,4 kg, a Niemcy 148,4 kg. Użytki rolne zajmują 63,1% powierzchni kraju. Uprawia się głównie kukurydzę
(1,3% udziału w światowych zbiorach, 3. miejsce w Europie), pszenicę (0,9% w światowych
zbiorach), żyto, jęczmień (0,6% udziału w światowych zbiorach), buraki cukrowe, ziemniaki
(1,3% udziału w światowych zbiorach), konopie, tytoń, paprykę, bakłażany, groch, fasolę,
pomidory. Hoduje się bydło (1% udziału w światowej produkcji mleka krowiego), trzodę
chlewną (0,7% udziału w hodowli trzody chlewnej na świecie), owce, drób (0,6% udziału
w światowej produkcji jaj kurzych).
Bułgaria
Bułgaria posiada sprzyjające warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa. Ziemie uprawne
zajmują 44% powierzchni kraju. Dogodny klimat, dobre gleby i tradycje rolnicze sprawiają,
że zarówno uprawa, jak i hodowla są stosunkowo dobrze rozwinięte. Główne uprawy to:
pszenica, jęczmień, kukurydza, słonecznik, pomidory, ogórki, papryka, ziemniaki, arbuzy,
tytoń, winogrona itp. Rozwój rolnictwa bułgarskiego ogranicza w znacznej mierze duże
rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz często skomplikowana sytuacja prawna gruntów,
co utrudnia ich konsolidację. Działalnością rolniczą w Bułgarii były i są objęte przede
wszystkim obszary nizinne. W mniejszym stopniu wykorzystywane są też tereny wyżynne
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i kotliny śródgórskie. Część ziem rolniczych wymaga nawadniania. Klimat Bułgarii umożliwia
(poza wysokimi górami) uprawę wszelkich roślin strefy umiarkowanej oraz (na południu)
niektórych upraw ciepłolubnych: bawełny, orzeszków ziemnych, fig. Na obszarach nizinnych i wyżynnych istotną przeszkodę stanowi wyraźny niedobór opadów. Rolnictwo Bułgarii jest znane od dawna z upraw: orientalnych tytoni, róż olejkodajnych, owoców, warzyw,
zbóż i in. Duże znaczenie ma uprawa winorośli (Bułgaria słynie ze swych świetnych win)
i drzew owocowych (jabłonie, brzoskwinie, śliwy). Ważnym działem gospodarki jest rybołówstwo. Poza lokalnymi łowiskami na Morzu Czarnym i wodach śródlądowych, bułgarskie
trawlery łowią na Morzu Śródziemnym i Oceanie Atlantyckim.

Kraje wizytowane w ramach wyjazdu studyjnego
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SŁOWACJA
Farma Vychodna – najwyżej położone gospodarstwo rolno-ekologiczne w rejonie Lipowe
(930m n.p.m.). Gospodarstwo skupione jest głównie na hodowli bydła mlecznego i owiec.
Dzięki położeniu łąk i pastwisk na obszarach górskich w Tatrach, farma produkuje wyjątkowej jakości mleko. Gospodarstwo zajmuje się produkcją serów i produktów mlecznych,
które otrzymują szereg nagród w konkursach na Słowacji i Czechach.
Historia powstania Farmy Vychodna sięga lat 50-tych ubiegłego wieku, a dokładnie zostało
założone 13 marca 1958 roku. Było to pierwsze państwowe gospodarstwo rolne w okresie
socjalizmu. Gospodarstwo do lat 90-tych zajmowało się uprawą różnych roślin np.: zboża,
ziemniaków, paszy dla zwierząt jak również lnu.
Po „aksamitnej rewolucji” nastała era wolnorynkowa, gdzie takie gospodarstwa, pozbawione rządowych dotacji popadały w coraz to większe problemy ekonomiczne. W gospodarstwie w tamtych czasach pracowało blisko 500 okolicznych mieszkańców. Powoli bez
inwestycji w nowe maszyny i odbudowę stad w latach dwutysięcznych zaczęło chylić się
ono ku upadkowi. Postanowiono więc w 2008 roku poszukać inwestora zagranicznego,
który dofinansuje i uczyni gospodarstwo bardziej konkurencyjne.
Nowym właścicielem stała się rodzina pochodząca z Wielkiej Brytanii, która wniosła do
farmy swój kapitał inwestycyjny. Dzięki nowym projektom i dofinansowaniu Farma Vychodna mogła przekształcić się w rentowne BIO gospodarstwo „BIO FARM” otrzymując
w 2010 roku certyfikat gospodarstwa ekologicznego.
Obecnie gospodarstwo posiada 1600 ha gruntów rolnych, łąk i pastwisk w tym 24 ha upraw
ziół i 12 ha sadów. Chowa 840 szt. bydła w tym 420 krów mlecznych, 90 owiec, 13 koni,
drób oraz inne zwierzęta. Obecnie na farmie zatrudnionych jest 47 pracowników.
Produkcja w Farmie Vychodna opiera się na czterech głównych działach:
1. Produkcja zwierzęca – głównie hodowla bydła;
2. Produkcja roślinna – głównie pasze dla zwierząt;
3. Produkcja serów i produktów mlecznych pod własną marką „Farma Vychodna”;
4. Uprawa ziół i ekologicznych owoców.
Kozí Vršok – firma funkcjonuje od 8 lat i jest jedną z niewielu firm zajmujących się produkcją sera koziego, owczego oraz krowiego w regionie. Kozí Vršok produkuje czyste sery, jak
również z dodatkiem ziół, takich jak chili czy czosnek niedźwiedzi.
Oprócz serów, firma prowadzi także produkcję i sprzedaż produktów mlecznych, które
bazują głównie na mleku kozim i dostępne są w wielu smakach. Nowością są produkty bez
laktozy. Mleko skupowane jest od lokalnych dostawców, co pozwoliło na rozwój przemysłu
rolniczego w okolicy. Oprócz wyrobów mlecznych w firmie produkowane są również kosmetyki na bazie mleka (głownie koziego). W sprzedaży znajdują się również mydełka naturalne – Krmešáky.
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Przy sklepie działa restauracja, w której można skosztować różnych dań z produkowanych wyrobów. Firma jest spółką prowadzoną przez 3 wspólników, zatrudniających 50 pracowników.
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Winnica Tokaj Nobilis – założona w 2000 roku, położona w miejscowości Bodrogkeresztúr
w północno-wschodniej części Węgier, w pobliżu miasta Tokaj, należąca do małżeństwa
Sarolty Bardos i Petera Molnara. Pierwsza wzmianka o tych winnych terenach pojawiła się
już w XVII wieku. Powierzchnia uprawy winorośli wynosi około 6 ha. Produkcja wina odbywa się w stuletnim domu leżącym na terenie omawianej posiadłości, w którym to wino
poddawane jest również procesowi leżakowania. Do produkowanych w winnicy win należą
takie odmiany jak Furmint, Harslevelu, Sarga Muskotaly. Roczna produkcja wynosi ok. 12
tys. litrów tj. 17 tys. butelek. Plonowanie winogron z 1 ha kształtuje się na poziomie ok. 4 5 tys. kg. Właściciele winnicy do chwili obecnej nie korzystali z programów pomocowych
UE w celu modernizacji posiadanego parku maszynowego lub budynków produkcyjnych,
tłumacząc to trudnością w ich pozyskaniu.
Winnica Grof Degenfeld – znajdująca się w miejscowości Tarcal w południowo-wschodniej
części Węgier. Początki winnicy sięgają XVII w., ówczesnym właścicielem winnicy był hrabia
Antal Grassalkovich, który to otrzymał omawianą ziemię na której założono winnicę
od cesarzowej Marii Teresy, którą następnie uznano jako patronkę tego miejsca, oraz postawiono na jej cześć na wzgórzu Henye-domb kapliczkę. Zbiory winogron w omawianym
regionie rozpoczynają się tradycyjnie 15 października, czyli we wspomniane św. Teresy,
którą czczono w procesjach.
Aktualnie winnica Gróf Degenfeld uznawana jest za jedną z nowocześniejszych winnic
w regionie Tarcal. Otrzymała ona także środki na renowację kapliczki, stworzenie ścieżki
tematycznej, muzeum w piwnicach budynków oraz przechowalni wina. Wprowadzono
również produkcję win z poszczególnych parceli w tym m. in. wina degustacyjnego
Hárslevelű z siedliska Terézia. Powierzchnia uprawianych winorośli wynosi ok. 35 ha,
co pozwala na uzyskanie ok. 180 ton winogron, czego efektem jest roczna produkcja wina
na poziomie ok. 90 tys. litrów.
Winnica Szedmák Borház (Dom Wina Szedmak) – położona w miejscowości Tarcal na Węgrzech. Założona niespełna kilkanaście lat temu, przez Państwa Brigi i Sanyi. Uprawa winorośli prowadzona jest m. in. na zboczach Deák, które jak twierdzą właściciele jest jednym
z najlepszych miejsc do produkcji znakomitego wina, zbocze to pokrywa gleba lessowa
o różnorodnej głębokości. Z kolei na wzgórzu Kopacz na południowym i południowozachodnim zboczu uprawiane są od przeszło 30 lat winorośla szczepów Furmint i Zengő.
Właściciele zdecydowali się również obsadzić nową plantacją winorośli w 2005 r. zbocze
Sajgó, graniczące z Bodrogkeresztúr na powierzchni 2 ha szczepami: Żółty Muskat, Hárslevelű,
Furmint i Zéta. Na chwilę obecną powierzchnia uprawy winorośli w gospodarstwie wynosi 3,8 ha.
Właściciele winnicy wymieniają pięć powodów, dla których warto odwiedzić ich winnicę:
1. Można spróbować słodkich gron aszu, z których powstają wyśmienite wina.
2. Sprzedawane są tutaj dobrej jakości wina w korzystnej cenie.
3. Jesienią można wziąć udział w winobraniu w najlepszych winnicach w Tarcal.
4. Oprócz klasycznych degustacji win tokajskich, można zarezerwować dla siebie specjalne degustacje przygotowane według potrzeb klienta.
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5. Gospodarze akceptują i lubią psy!
Głównym celem właścicieli jest osiągnięcie, jak najlepszej jakości oferowanego do sprzedaży wina oraz poczucie niesamowitej atmosfery towarzyszącej jego degustacji, oraz samej
wizycie w winnicy.
Leon Cavallo Riding SE – szkoła jazdy konnej. Ferma posiada 20 hektarów ziemi, głównie
pastwiska oraz 50 koni w tym 30 własnych. Właścicielami fermy jest małżeństwo: żona
nauczycielka i mąż lider w dużej firmie telekomunikacyjnej. Po pewnym czasie postanowili
zmienić swój styl życia i przenieśli się na wieś. Wykorzystując swoje umiejętności zawodowe i doświadczenie założyli szkołę jazdy konnej. Najważniejszymi ich klientami są dzieci
oraz ich rodzice. Dzieci rozpoczynają szkolenie już w wieku 3 – 5 lat. Drugą formą działalności są zawody w różnych kategoriach. Zawody dzielą się na oficjalne, gdzie jeździec oraz koń
muszą posiadać licencję oraz zawody amatorskie, gdzie wymogi są znacznie niższe. W gospodarstwie prowadzone są też w formie konkursów różne działania edukacyjne. Poruszanie się po labiryncie, omijanie przeszkód itp. Farma prowadzi również hotel dla koni.
Właściciele korzystali ze wsparcia UE za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Otrzymane środki wykorzystali na budowę hali do treningu, gdzie znajduje się pełnowymiarowy
padok 25x60 m. Farma to biznes rodzinny, który daje właścicielom wiele satysfakcji i środki
na utrzymanie.
Gál Szőlőbirtok és Pincészet – nazwa winnicy pochodzi od nazwiska właścicieli. Jest małą
rodzinną firmą założoną 80 lat temu i prowadzoną już przez 2 pokolenia. Ziemia, na której
rośnie winorośl, wpływa na unikalność wina tam produkowanego. Gleby to głównie piasek
łatwo przepuszczalny, a obszar na którym zakładane są winnice jest płaski. Na terenie gospodarstwa pozostawiono urządzenia, które jeszcze 60-70 lat temu służyły do produkcji
wina, teraz ich zadaniem jest pokazanie historii produkcji. Odwiedzający gospodarstwo
wchodząc do budynków produkcji mogą zobaczyć jak wino jest butelkowane, cały proces
produkcji jest automatyczny jednak butelkowanie odbywa się w sposób manualny, w ciągu
jednej godziny winnica jest w stanie napełnić 600 butelek wina. Po napełnieniu butelka
zostaje przekazana do etykietowania.
Levendula Porta – to małe, rodzinne gospodarstwo w miejscowości Kekkut w pobliżu Balatonu, prowadzone przez Enid i Tibor Keszthely. Do pomocy zatrudnione są dwie osoby.
Obecnie gospodarstwo zajmuje pow. ok. 25 ha. Plantację lawendy porasta 2 tys. sadzonek,
z których raz w roku ręcznie zbiera się kwiaty. W gospodarstwie utrzymywane są także
zwierzęta: trzoda chlewna (krzyżówka duroca z mangalicą, wietnamska) – 16 szt., krowy
mleczne – 4 szt. i 5 szt. młodego bydła, owce – 15 szt., 2 konie, osioł i kury. Zwierzęta chowane są na wolnym wybiegu i służą w dużej mierze jako atrakcja gospodarstwa.
W sezonie dużą popularnością cieszą się „śniadania na tarasie” składające się wyłącznie
z produktów uzyskanych w gospodarstwie. Z tych śniadań korzystają również goście z pobliskiego pensjonatu. Od połowy czerwca do końca sierpnia, 50-60 osób dziennie zaopatruje się w produkty. Gospodarstwo w swoim sklepiku oferuje m.in. syrop, olejek, wodę z la8
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wendy. Ponadto mleko i produkty mleczne, wyroby z chowanych świń (salami, szynka) i jaja
kurze. Można je nabyć bezpośrednio w gospodarstwie, na miejscowym targu, w małych
lokalnych sklepach i restauracjach.
Po sezonie w gospodarstwie można skorzystać z 3 programów edukacyjnych:
1. Lawendowy spacer.
2. Pokaz robienia sera.
3. Wyrób sera razem z właścicielami.
Gospodarstwo zarejestrowane jest jako mała przetwórnia, jednak nie wykorzystuje w pełni
dopuszczonych limitów produkcji. Właściciele korzystają także z dopłat bezpośrednich
i środków z działania „Młody rolnik” w wysokości 40 tys. euro. W najbliższym czasie gospodarze chcą wyremontować i dostosować budynek gospodarczy tak, aby mogło się tam
odbywać dojenie krów, znajdować pomieszczenie do robienia przetworów mlecznych, oraz
sala dla uczestników pokazów i warsztatów. Pomysłów i zapału gospodarzom nie brakuje.
Chcą stworzyć tutaj miejsce jeszcze bardziej przyjazne dla ludzi i zwierząt.
Herbaporta, to pokazowy ogród w miejscowości Halimba. Został założony przez dr Szalai
Miklos, który mieszkał i pracował tutaj w latach 1947-1990. Korzystając ze swej ogromnej
wiedzy o ziołach stworzył znane w całym kraju uzdrawiające herbatki ziołowe – stąd nazwa
miejsca. Od 1998 roku ogród prowadzony jest przez lokalny samorząd.
Na powierzchni 40 arów uprawiane są bez chemii: zioła, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, które wykorzystuje się w kuchni miejscowego przedszkola. Ponadto znajduje się
tutaj „ścieżka bosych stóp”, staw z wodną roślinnością i rybkami, hotel dla owadów.
W domu, w którym mieszkał dr Szalai Miklos mieści się jego muzeum.
Od lutego do września, co tydzień na 1 godz. przychodzą miejscowe przedszkolaki na zajęcia w ogrodzie: w lutym w szklarni wysiewają nasiona, w kwietniu pod folią robią rozsadę,
a w maju wysadzają ją na grządki. Cały czas od siewu do zbioru doglądają swoich grządek.
W czasie wakacji w prowadzeniu ogrodu pomagają studenci.
Ogród prowadzi również zajęcia warsztatowe dla wcześniej zgłoszonych grup.
Racka Farma – gospodarstwo położone jest w miejscowości Alsópetény i skupia się na hodowli węgierskich owiec rasy Racka-völgy. Gospodarstwo założył ojciec obecnego właściciela w 1994 r. Przed wojną rodzina posiadała gospodarstwo po austriackiej stronie natomiast w latach 50. należało do państwa. Ze względu na brak dokumentów, rodzinie nie
udało się odzyskać wszystkich ziem. W roku 1994 kiedy właściciele przejmowali gospodarstwo działki były zaniedbane, oczyszczanie z drzew i chwastów trwało 2 lata. Hodowlą węgierskich owiec rodzina zajęła się w 2005 r. Rasa, którą wybrał właściciel została sprowadzona na tereny Węgier w IX wieku z Azji i ma dużo wspólnego z dzikimi owcami (długie
ogony, rogi u samic i samców ). Całkowita populacja owiec na terenach Węgier wynosi
około miliona sztuk, natomiast ta stanowi zaledwie 1% całości. Rasa Racka występuje na
świecie w ilości 10 000 szt. z czego 8 000 jest koloru białego, a pozostałe 2 000 czarnego.
9
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Właściciele mogą liczyć na wsparcie finansowe z ministerstwa rolnictwa, które pomaga
w zakupie samic. Wsparcie to jest udzielane w celu utrzymania gatunku. Chowana w gospodarstwie rasa jest dobra do uzyskiwania wysokiej jakości mleka, lecz ze względu na fakt,
że na gospodarstwie pracują tylko dwie osoby, właściciel hoduje je dla mięsa. Z 400 posiadanych owiec 50% jest przeznaczane na produkcję mięsa, a pozostałe na podtrzymanie
gatunku.
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Ferma De Capre De La Negresti-Oaș. Gospodarstwa rolne oraz obszary wiejskie wspierane
są poprzez różne programy UE, w tym Program rozwoju obszarów wiejskich. Przykładem
takiego wsparcia jest położona na terenie Rumunii, farma de Capre de la negresti-oas-pan
pap Tiberiu ioan. Na fermie hodowanych jest 140 kóz mlecznych. Każda koza dojona jest
dwa razy dziennie dając około 1,5 litra mleka o zawartości tłuszczu 3,7-3,8%. Każdego dnia
właściciele uzyskują od 100-120 litrów mleka, które jest przerabiane na sery. Główny budynek, w którym przebywają kozy zbudowany został w ubiegłym roku w ramach projektu
o wartości 40 tys. euro z czego wkład własny stanowił 10 tys. euro, a dofinansowanie ze
środków UE pozostałą kwotę. Oprócz wybudowanej koziarni zakupiono urządzenia stanowiące wyposażenie obiektu, doposażono park maszynowy, zbudowano ogrodzenie, doprowadzono wodę do budynków gospodarskich. Gospodarstwo dzierżawi około 0,4 ha
pastwisk. W przyszłości planowana jest budowa hotelu i restauracji na 80 osób. Produkcja
z gospodarstwa wykorzystywana będzie w restauracji do sporządzania posiłków. Gospodarstwo prowadzone jest przez młode małżeństwo, co może być doskonałym przykładem
na to, że również na wsi można znaleźć pracę, a poprzez innowacyjne pomysły konkurować
z wielkimi podmiotami.
Gospodarstwo agroturystyczne Ioana – zlokalizowane jest w miejscowości Valea Stejarului
w okręgu Marmarosz. Jest to firma rodzinna w której agroturystyka prowadzona jest od 12
lat. Swoją działalność właściciele rozpoczynali w tzw. Starym domu, do dziś wykorzystywanym pod usługi noclegowe. Dom został wyposażony w tradycyjne sprzęty i ludowe dekoracje. Gospodarze posiadają także nowy obiekt, w którym znajduje się 8 pokoi dla turystów.
W pensjonacie można wypożyczyć rowery, jest również miejsce do grillowania oraz staw
mogący służyć do łowienia ryb. Górzyste ukształtowanie terenu sprzyja rozwijaniu się turystyki narciarskiej, a zielona i spokojna okolica pozwala na wypoczynek. Agroturystyka stanowi główne źródło utrzymania dla rodziny.
Hanul Dracula Danes – gospodarstwo agroturystyczne (pow. ok. 7 ha) w Stejareni
w Rumuni. Rozpoczęło działalność 27 lat temu i od tego czasu cały czas się rozwija.
Położone jest w malowniczej okolicy Transylwanii a nazwa nawiązuje do Hrabiego Draculi,
który dawniej panował na tym obszarze. Gospodarstwo agroturystyczne odwiedzają turyści
z całego świata, jednak 60% odwiedzających stanowią Rumuni.
Gospodarstwo dysponuje dwoma budynkami, gdzie znajduje się 31 pokoi do wynajęcia.
Gościom w ramach pobytu zapewnia się całodniowe wyżywienie. Ponadto gospodarstwo
agroturystyczne w swojej ofercie posiada basen, stadninę koni, restaurację oraz mini zoo.
Gospodarze oferują możliwość nauki jazdy konnej dla osób początkujących i zaawansowanych, na jednym z 33 koni, które posiadają. Organizują oni również dla swoich gości spektakle i pokazy konne, natomiast dla dzieci dostępny jest mini tor jeździecki. Istnieje również możliwość wypożyczenia koni i dorożek, którymi można wybrać się na zwiedzanie okolicy.
Odwiedzający mogę relaksować się wśród zwierząt znajdujących się w mini zoo, a są to
m.in.: króliki, kozy, owce, gęsi, kury, koguty, łabędzie, krowy ze Szkocji, wielbłądy, psy, lamy, kucyki, kozy górskie, bażanty, pawie, a także ryby egzotyczne.
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Gospodarstwo korzysta z funduszy unijnych. W ostatnim czasie pozyskali 222 794 euro ze
środków unijnych, które zostały przeznaczone na budowę placu zabaw dla dzieci, remont
budynków oraz wybrukowanie podjazdów.
Izba rolnicza w gminie Brasov odpowiedzialna za kreowanie polityki rolnej.
Izba rolnicza w Rumunii udziela pomocy doradczej hodowcom i rolnikom. Organizuje także
szkolenia po ukończeniu których absolwenci otrzymują dyplomy poświadczające ich wiedzę
rolniczą z poszczególnych gałęzi. Pracownicy izby rolniczej pomagają także rolnikom w wypełnianiu wniosków modernizacyjnych dotyczących pomocy z UE. Osiem zatrudnionych
osób w Izbie obsługuje w terenie prawie 14 tys. rolników. Oprócz pomocy państwowej
istnieją na terenie Rumunii także prywatne jednostki doradcze, których na terenie Brasov
jest 50. Dofinansowanie różnych działań w gospodarstwie nie jest łatwe do osiągnięcia,
gdyż projekty są dużo bardziej sprawdzane niż w Polsce z racji tego, że często zdarzają się
oszustwa. Według dyrektora Izby Rolniczej Stana Iona duża pomoc adresowana jest do
młodych rolników, którzy mogą otrzymać w sumie 70 tys. euro na start swojej działalności.
Młody rolnik ma spełniać wymogi: nie więcej niż 40 lat i przez pierwszy rok realizacji projektu musi udowodnić, że wykonał wszystkie założenia projektu. Kontrola przez agencję
płatniczą odbywa się po 8 miesiącach od przyznania pomocy, która wypłacana jest
w dwóch ratach. W Rumunii Młody Rolnik musi spełnić 10 warunków, aby otrzymać pieniądze z Unii, m.in. przejść szkolenie w Izbie Rolniczej, przedstawić business plan, być zameldowany w miejscowości, gdzie będzie realizował projekt, udowodnić, że gospodarstwo
przez inwestycje się rozwinie, musi powstać platforma upowszechniająca rezultaty projektu.
Ferma de Vaci Vulcan – ferma jest stosunkowo młodym podmiotem, powstała w 2016
roku, w miesiącach marzec-listopad trwały intensywne prace przygotowawcze, wybudowano budynki inwentarskie, wyposażono je a także postawiono silosy. Był to bardzo wytężony czas, który pozwolił stworzyć warunki do rozwoju działalności. Ferma jest ukierunkowana na 2 obszary produkcji: produkcja zbóż oraz chów zwierząt – byków rumuńskiej rasy
Balcata Rumuniasca. Aktualnie na farmie chowanych jest 500 szt. byków opasowych. Rocznie produkuje się ok. 1500 ton mięsa eksportowanego do krajów Unii Europejskiej, Syrii,
Palestyny, Turcji. Byki sprzedawane są po osiągnięciu wagi 600 kg, a ich chów trwa przeciętnie 12-13 miesięcy. Młode sztuki skupowane są od okolicznych rolników po osiągnięciu
wagi 70-75 kg. Cena żywca wołowego sięga około 2 euro/kg.
Produkowane na farmie zboże wykorzystywane jest przede wszystkim na własne potrzeby,
nadwyżki natomiast sprzedawane są rumuńskim rolnikom.
Farma otrzymała dofinansowanie z UE w ramach projektu o wartości 1500000 euro. Połowa z tej kwoty to środki własne, natomiast połowa pochodziła z dofinansowania.
Gospodarstwo posiada 20 hektarów własnej ziemi. Na farmie zatrudnionych jest 9 osób.
Wsparcie merytoryczne przy pozyskaniu środków z UE farma otrzymała z Rumuńskiej Izby
Rolniczej – jednostki podległej pod odpowiednik Ministerstwa Rolnictwa.
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Farma Haller z Harman – prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą. Obecnie w oborach jest
około 380 sztuk krów mlecznych. Gospodarstwo wyposażone jest w automatyczną dojarnię
z 12 stanowiskami. Oprócz chowu krów mlecznych uprawianych jest około 320 ha ziemi,
w tym 80 ha stanowiących własność gospodarstwa. Przeważającymi uprawami są pszenica,
kukurydza, lucerna, trawa. W gospodarstwie zatrudnienie znalazło 20 osób, natomiast zarobki kształtują się średnio po przeliczeniu ok. 2 tys. zł. Wyprodukowane mleko przetwarzane jest w 70%, pozostała część zostaje sprzedana w stanie surowym. Cena mleka surowego w skupie to ok. 1,6 leja/litr + VAT (około 1,7 zł).
Farma Denis SRL – położona jest w zachodniej części Rumunii w miejscowości Pasteana
i specjalizuje się w hodowli krów mlecznych, produkcji wyrobów mlecznych oraz warzyw.
Gospodarstwo ma powierzchnię 800 ha, z czego 5,6 ha zajmują budynki gospodarcze
(7 hal, 3 wiaty na magazynowanie słomy oraz siana, 6 silosów na kiszonkę, 2 silosy zbożowe).
Na farmie pracuje 70 osób, są to pracownicy biurowi, operatorzy maszyn, opiekunowie
zwierząt oraz specjalista weterynarii. Średnie wynagrodzenie pracownika fizycznego
to około 1 700 lei, natomiast specjalista/operator maszyn zarabia około 1 000 euro. Na
farmie znajduje się wyspecjalizowany park maszynowy do uprawy ziemi, m.in. 11 traktorów, kombajn zbożowy i przyczepy.
W gospodarstwie hodowane są głównie krowy mleczne (około 1000 sztuk) oraz byki
Champion. Hale są w pełni zautomatyzowane oraz posiadają wiele udogodnień dla zwierząt, począwszy od głośników z których puszczana jest muzyka po szczotki. Otrzymane mleko jest w większości przetwarzane i sprzedawane w takiej właśnie postaci, pozostała część
jest sprzedawana we własnych automatach oraz hurtowo. Tygodniowo sprzedaż osiąga
wielkość 34 000 l mleka. Średnia wydajność mleczna krowy to około 6 000 l, która ciągle
jest udoskonalana, by docelowo osiągnąć około 8 000 l. Dodatkowym źródłem dochodu na
farmie jest sprzedaż cieląt. Na wielkohektarowych polach uprawiana jest kukurydza i pszenica, przerabiane na pokarm na zwierząt oraz łąki do wypasu. We wcześniejszych latach
zajmowano się uprawą warzyw, niestety ze względu na małą opłacalność została ona
wstrzymana.
Uniwersytet Nauk Rolniczych i Medycyny Weterynaryjnej (Timişoara). Na Uniwersytecie
zatrudnionych jest 500 osób na sześciu wydziałach m.in.: Medycyny Weterynaryjnej, Rolnictwa, Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Studiuje tu około 5500 studentów.
Wydział Medycyny Weterynaryjnej jest członkiem: Europejskiego Stowarzyszenie Zakładów
Edukacji Weterynaryjnej, Europejskiej Federacji Weterynaryjnej, Światowego Stowarzyszenia Weterynaryjnego.
Uniwersytet współpracuje z przedstawicielami biznesu oraz rolnikami. Działalność Uniwersytetu jest współfinansowana ze środków z funduszy unijnych. W ciągu ostatnich 5 lat pozyskano dofinansowanie w wysokości 15 mln euro. Ostatni realizowany projekt finansowa13
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ny funduszami unijnymi wyniósł 900 tys. euro. Obecnie prowadzone są badania nad wykorzystaniem ziół w medycynie, m.in. nad roślinami oddziaływującymi w pozytywny sposób
na zmniejszenie skutków alergii.
Uniwersytet jest w posiadaniu około 3000 ha gruntów, gdzie znajdują się m.in. plantacje
owoców. Na Uniwersytecie znajduje się 46 laboratoriów, w tym 2 akredytowane oraz klinika weterynaryjna, która w ostatnich latach wygrała konkurs na najlepszą klinikę w kraju.
Jednym z najważniejszych laboratoriów jest akredytowane laboratorium mikrobiologii.
Przeprowadzane są tu badania zawartości m.in. białek, tłuszczy, metali ciężkich, pestycydów, mykotoksyn w produktach pochodzenia rolniczego. Laboratorium chromatografii
zajmuje się przeprowadzaniem analiz składu mleka oraz krwi i moczu zwierząt. Laboratoriom to przeprowadza usługowo badania dla osób prywatnych.
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BUŁGARIA
Seven Generation Vinery – znajdująca się w miejscowości Mechka w Bułgarii winnica
to działający na tym terenie biznes od siedmiu pokoleń. W 1878 r. Ilia Rabczew jako młody
człowiek opuścił rodzinę w Bułgarii i wyjechał do Francji, aby poznawać tajniki produkcji
wina. Po czterech latach powrócił do kraju i założył winnicę oraz rozpoczął produkcję wina.
W niedługim czasie rodzinna piwnica z winem "Rabczew" stała się jednym z największych
producentów wina i wyrobów spirytusowych w regionie.
Wiele lat później Luben Rabczew wyemigrował z Bułgarii do Stanów Zjednoczonych Ameryki, aby studiować produkcję wina oraz poznawać tajniki prowadzenia biznesu. Po 40 latach spędzonych w USA postanowił zgromadzony tam kapitał zainwestować w ojczyźnie.
Powrócił do Bułgarii i założył winnicę "Siedem Pokoleń".
Obecnie w winnicy uprawiane są 3 szczepy winorośli na łącznej powierzchni 16 ha. Zbiór
wykonywany jest ręcznie ze względu na technologię, która pozwala osiągnąć wysoką jakość
uzyskanego wina, ale wymaga całych, nienaruszonych owoców winogron. Po zbiorze winogrona są zgniatane, a wyciśnięty w ten sposób sok jest przeznaczany do fermentacji. Uzyskane wino przechowywane jest w beczkach przez okres ok. 2-3 lat, a następnie butelkowane. Rokrocznie produkcja wynosi 2 tys. butelek każdego spośród pięciu rodzajów win
wytwarzanych w winnicy. Pozostała część pozostawiana jest w beczkach, a optymalny czas
leżakowania to 7-8 lat. Właściciele produkują głównie wina czerwone oraz jedno białe (moscato). Obecnie moc produkcyjna nie jest w pełni wykorzystywana dlatego w planach jest
zamiar powiększenia uprawy do 60 ha. Funkcjonująca obecnie winnica "Siedem Pokoleń"
jest przykładem rodzinnego biznesu opartego na wykorzystaniu lokalnych zasobów
oraz wiedzy, umiejętności przekazywanych w ramach rodziny "z pokolenia na pokolenie".

REGULACJE PRAWNE

W Polsce rolnik może prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą zgodnie
z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników pod kilkoma
warunkami:
 podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar
użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 złożył w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia
w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu;
 nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
 nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń
z ubezpieczeń społecznych;
 kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy
od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza
określonej kwoty granicznej.
W odniesieniu do źródeł dofinansowania gospodarstwa rolnego z których
można skorzystać w Polsce ARiMR w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa na lata 2014-2020 jest podmiotem wdrażającym instrumenty pomocy finansowanej z poniższych funduszy unijnych:
•
Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG), w ramach którego Agencja realizuje instrumenty pomocy z I filara WPR: płatności
bezpośrednie, wspólna organizacja rynków owoców i warzyw;
•
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW), z którego finansowane są wszystkie działania dotyczące
rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa, przetwórstwa
żywności i obszarów wiejskich (II filar WPR);
•
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), w ramach
którego wspierane są przedsięwzięcia na rzecz tworzenia zrównoważonego i konkurencyjnego rybołówstwa i akwakultury, społecznego rozwoju terytorialnego obszarów rybackich.

