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wykorzystania środków SIR  
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,,Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach  

wiejskich – możliwości jakie daje współpraca  
w sektorze  pszczelarstwa. ‘’ 



Konieczność powstania stowarzyszenia/ grupy producentów 
     i przetwórców ekologicznych 



Projekt – założenia i cele 

  Na jakie operacje chcemy ubiegać się o wsparcie  finansowe ? 
 
Np.  
- promocja i reklama rolnictwa ekologicznego  w województwie pom. 
(gadżety reklamowe, namiot wystawienniczy 
 
- warsztaty/ wyjazdy studyjne z ……  (zioła, przetwórstwo, produkcja ?.....) 
 
 



- Np. torby ekologiczne  z logo eko i  logo oraz 
danymi stowarzyszenia, 

 
 
- Breloki z logo eko i danymi stowarzyszenia, 
 
 
- Magnezy z kartkami i logo na lodówkę, do listy 

zakupów z danymi stowarzyszenia 
 
- Długopis 

Wsparcie finansowe - przykłady 



Wsparcie finansowe - przykłady 

- I inne…..   
 
- Namiot wystawienniczy z 

logotypami, 
  
- Wyposażenie namiotu, np. 

półki, regały, roll’up, ozdoby z 
logo rolnictwa ekologicznego ? 

 
 
- Ukryta reklama !!! 

Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych 



Miejsca sprzedaży produktów ekologicznych  
w województwie  pomorskim – ewentualne miejsca wystawiennicze 

Stowarzyszenia 

• Trójmiejskie targi/bazary, 

• Kartuski Targ Produktów Ekologicznych, 

• Kiermasz Produktów Ekologicznych w Lubaniu podczas 

Kaszubskiej Jesieni Rolniczej, 

• Facebook 

• Strony internetowe 

• i     inne 



Strona internetowa Stowarzyszenia 



Trójmiejskie targi/bazary, 



Piotr Lisakowski- 
Innowacje !!! 



Pomorski Kiermasz Produktów Ekologicznych - Lubań 

17- 18 września 2016 r. podczas Kaszubskiej Jesieni Rolniczej połączonej z 
Dożynkami Diecezji Pelplińskiej i Gminy Nowa Karczma   w Lubaniu odbył 

się po raz pierwszy KIERMASZ PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH.  



Pomorski Kiermasz Produktów Ekologicznych - Lubań 



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Operacja realizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

  w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 



BIOFACH 2017 

- WYJAZD STUDYJNY DLA 25 OSÓB W RAMACH PROJEKTU 

    „BIOFACH – Zielone Innowacje” 

- 15-17.02.2017 r. 

 



BIOFACH 2017 
• 15-18 lutego 2017 r.  
• Na 8 halach o powierzchni  ok. 81 000 m²,  
• 2785 wystawców z 134 krajów  
• Ponad 50 000 odwiedzających 
 
żywność ekologiczna, kosmetyki naturalne i inne produkty z całego świata, 
oferta specjalnych  stref poświęconych nowościom, żywności 
wegetariańskiej i wegańskiej, a także ekologicznemu winu. 



BIOFACH 2017 

• zapoznanie się z ofertą targów 
• nawiązywanie kontaktów  



PSZCZELARSTWO 



Pszczelarstwo jest bardzo ważne dla produkcji rolniczej z uwagi 
na funkcję, jaką spełniają pszczoły.  Zapylają one kwiaty upraw 
entomofilnych, zapewniając ich odpowiednie plony oraz 
wpływają na bioróżnorodność środowiska naturalnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ważne -  miody regionalne. 

Projekt – założenia i cele 

pszczolki.pl 



Projekt – założenia i cele 

Polska należy do tych państw na świecie, które charakteryzują się wielowiekową 

tradycją bartnictwa i ekstensywną gospodarką pszczelarską. Ponadto jest jedynym  

producentem miodu pitnego na skalę przemysłową, co stwarza korzystne warunki do  

budowania przewagi konkurencyjnej na nasyconym rynku produktów rolno-spożywczych  

w Europie. Istotnym atutem dla produkowanych w kraju miodów są sprzyjające warunki  

środowiskowe, zwłaszcza w obszarze „Natura 2000”, do ekologicznego prowadzenia  

pasiek.  

Ponadto możemy zanotować na tym obszarze niższe aniżeli w innych krajach UE  

parametry zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi, pestycydami, czy pyłami  

przemysłowymi, przez co uzyskiwane miody o charakterze regionalnym mogą 

cechować się wyższymi parametrami jakościowymi. 

 



Założenia:  
 
 

Program Wsparcia Pszczelarstwa MRiRW  z 2016 r.: 
 
Program będzie realizowany w ramach następujących środków wsparcia: 
 

•pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy; 

•zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy; 

•racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli; 

•poprawa jakości produktów, aby skuteczniej pozycjonować produkty na rynku; 

•środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli. 

 







Dziękuję za uwagę 
 

Agnieszka Jereczek 
 
sp. ds. rolnictwa ekologicznego 
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 
PODR w Lubaniu 
tel. 797-010-681 
e-mail: a.jereczek@podr.pl 



 

www.podr.pl 
 

 

www.facebook.pl 

 

 

strefa.agro.pl 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron 

http://www.podr.pl/
http://www.podr.pl/
http://www.facebook.pl/


 



E-porady 
Elektroniczna Platforma Świadczenia Usług PODR 

Zapraszamy do skorzystania z elektronicznych porad, oraz platformy do 
otrzymywania ważnych informacji dot. działalności PODR 

Na stronie www.podr.pl w górnej 
części jest zakładka, gdzie można 

założyć konto  

Po założeniu konta mamy kontakt 
mailowy z doradcą oraz będziemy 

otrzymywać ważne informacje dotyczące 
działalności PODR 

http://www.podr.pl/


Newsletter sygnalizacyjny PODR 

• Cotygodniowa informacja nt. występowania  
organizmów szkodliwych na plantacjach  
roślin uprawnych w województwie pomorskim  
(w sezonie wegetacyjnym) 

• Poradnik sygnalizatora ochrony roślin – opis 
zaobserwowanych agrofagów 

• Zapisy na www.podr.pl/ePODR 

 

http://www.podr.pl/ePODR




Roczna     
33,00 zł - odbiór u doradcy 

44,00 zł - z wysyłką pocztową 
Półroczna        

18,00 zł - odbiór u doradcy 

28,00 zł - z wysyłką pocztową 
 

Wpłaty: 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Lubaniu 

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 

83-422 Nowy Barkoczyn 
 

PODR w Lubaniu, 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
Nr konta 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001  
 

Informacje na temat prenumeraty:  

tel. (58) 326 39 23 

 

On-line 

ww.podr.pl/wydawnictwa 

Zamów prenumeratę 


