
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na wsi - 
przykłady 

Statystyki wykazują, że ilość mieszkańców wsi utrzymujących się wyłącznie z rolnictwa 

maleje. Traci, więc stopniowo na znaczeniu „Rolnictwo” jako źródło dochodów mieszkańców 

wsi. Coraz więcej rolników będzie zmuszonych do poszukiwania dodatkowych, 

pozarolniczych źródeł dochodów. Tendencje takie są skutkiem postępujących zmian 

strukturalnych na wsi w wyniku realizacji założeń wspólnotowej polityki rozwoju obszarów 

wiejskich. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stwarza możliwości, zarówno 

rolnikom, jak i pozostałym mieszkańcom obszarów wiejskich, uzyskania wsparcia 

finansowego dla podejmowanych działań w celu poprawy jakości życia na obszarach 

wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. W ramach PROW 2007-2013 przewidziano 

dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie przedsiębiorców w ich 

początkowej fazie rozwoju. Wspierane mogą być nowe inwestycje w środki trwałe lub 

wartości niematerialne i prawne, bezpośrednio związane z utworzeniem nowego lub 

rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa. Rolnicy mają możliwość poprawy dochodowości 

poprzez rozwijanie agroturystyki oraz usług związanych z wypoczynkiem i turystyką w 

oparciu o zasoby gospodarstwa lub uruchomienie dodatkowej nierolniczej działalności 

gospodarczej w zakresie objętym programem. 

Aby skutecznie starać się o unijne fundusze, trzeba mieć dobrze przygotowany Wniosek o 

przyznanie pomocy oraz komplet wymaganych przez ARiMR załączników. Najwięcej 

problemów przysparza opracowywany, jako złącznik do wniosku Ekonomiczny plan operacji. 

Błędem jest sprowadzanie problemu do pytania o wysokość dopłaty, jaką można otrzymać. 

Najważniejszy bowiem jest dobry pomysł na dodatkową działalność pozarolniczą, który 

powinien zastać zweryfikowany pod kątem możliwości jego realizacji (ocena szans 

rynkowych i efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia). Często „dobre pomysły” 

wywodzą się z obserwacji innych przedsiębiorców i analizy rynku, dlatego warto zapoznać 

się z przykładami projektów już zrealizowanych w ramach PROW. 

Projekt 1 – zrealizowany w gminie Koniusza, woj. małopolskie „Zakup linii do ważenia i 

pakowania warzyw”  

Celem projektu był wzrost dochodu z działalności pozarolniczej 

Przedsiębiorca od kilku lat zajmował się obrotem warzywami. W celu zwiększenia dochodu z 

prowadzonej pozarolniczej działalności, zadecydował się na zakup linii do pakowania i 

ważenia warzyw. Inwestycja ta pozwoliła mu na poszerzenie asortymentu oferowanych 

produktów, opakowanych w sposób dostosowany do oczekiwań klientów.  

Informacje o projekcie:  Zakupiona linia do ważenia i pakowania warzyw 
umożliwiła pakowanie warzyw w rękaw siatkowy (w 
opakowania o wadze od 0,5 do 5 kg) oraz do worków 
lub paczek o wadze od 5 do 25 kg. Rezultatem 
realizacji projektu jest możliwość dostarczania w 
krótkim czasie dużych partii jednolitego asortymentu 
produktów. Poprzez zastosowanie nowych rozwiązań 
wyeliminowano proces pakowania ręcznego. 



 
Linia do ważenia i pakowania warzyw 

Przedsięwzięcie znacząco usprawniło pracę poprzez 
zautomatyzowanie procesu ważenia i pakowania. 
Inwestycja umożliwiła stworzenie dodatkowych, 
sezonowych dwóch miejsc pracy. 

 

Wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosła:  213.685 zł           

Na realizację projektu Beneficjent uzyskał dofinansowanie w ramach działania 311 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013 w wysokości 

100.000 zł 

Projekt 2 – zrealizowany w gminie Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie „Zakup wózka 

widłowego oraz urządzenia do zgniotu karoserii” 

Celem projektu był wzrost dochodu z działalności pozarolniczej oraz odzysk surowców z 

materiałów segregowanych, poprzez uruchomienie nowego punktu usługowego. 

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie odzysku surowców z 

materiałów segregowanych. W celu zwiększenia dochodu z prowadzonej działalności 

zdecydował się na uruchomienie nowego punktu usługowego. 

Informacje o projekcie: 

 
Urządzenie do zgniotu karoserii 

W ramach przedsięwzięcia zakupione zostało urządzenie 
do zgniotu karoserii oraz wózek widłowy. Zrealizowana 
inwestycja wpłynęła pozytywnie na wzrost poziomu 
sprzedaży sprasowanych karoserii oraz złomu ciężkiego 
odpowiednio posegregowanego na: aluminium, żeliwo, 
miedź i inne metale, odzyskiwane z demontażu 
samochodów.  
Uruchomienie nowej działalności przyczyniło się do 
stworzenia dodatkowych miejsc pracy. W ramach 
prowadzonej akcji informacyjnej oraz promocyjnej 
zamieszczane są informacje o wykonywanej usłudze w 
lokalnej prasie, na stronach internetowych oraz na 
tablicach informacyjnych. 

 

Wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosła: 241.255 zł 

Na realizację projektu Beneficjent uzyskał dofinansowanie w ramach działania 311 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013 w wysokości: 98.875 

zł. 

 

Projekt 3 – zrealizowany w gminie Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie „Zakup kolektorów 

słonecznych, wyposażenia do kuchni i ogrodu oraz sprzętu (mebli ogrodowych, rowerów)”. 

Celem projektu był wzrost dochodu w gospodarstwie rolnym poprzez uatrakcyjnienie oferty 

turystycznej, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. 

 



Dodatkowym źródłem dochodów w gospodarstwie rolnym o pow. 6,7 ha jest prowadzona 

działalność agroturystyczna, zarejestrowana w lokalnym stowarzyszeniu agroturystycznym. 

Gospodarstwo położone na trasie turystycznej w pobliżu uzdrowisk w Busku Zdroju i Solcu 

Zdroju, oferuje usługi turystyczne związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Budynek 

mieszkalny został dostosowany do potrzeb turystów i kuracjuszy a gospodarstwo posiada 

kategoryzację Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej. 

Do dyspozycji gości oddanych jest 5 pokoi (10 miejsc noclegowych), kuchnia oraz zaplecze 

ogrodowe. Oferta dotyczy całego roku kalendarzowego. Gospodarstwo słynie z kuchni 

regionalnej a właścicielka jest laureatką wielu kulinarnych konkursów.  

 
Informacje o projekcie: 
 

 
Zainstalowane kolektory słoneczne  

 
Po analizie opinii osób goszczących w gospodarstwie, 
właścicielka zdecydowała się na rozszerzenie swojej 
oferty o część kulinarną. Zrealizowana w ramach 
projektu inwestycja umożliwiła stworzenie 
kompleksowej oferty dla osób ceniących zdrowe posiłki 
bazujące na lokalnej tradycji kulinarnej. Zainstalowanie 
kolektorów słonecznych wpłynęło pozytywnie na 
obniżenie poziomu ponoszonych kosztów oraz na stan 
środowiska.  
Efektem przedsięwzięcia jest wzrost dochodów w 
gospodarstwie z prowadzonej działalności 
agroturystycznej. 

 

Wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosła: 220.998 zł 

Na realizację projektu Beneficjent uzyskał dofinansowanie w ramach działania 311 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013 w wysokości: 89.750 

zł. 

 

Informacje o tych projektach, upowszechniane są w ramach tzw. dobrych praktyk, można je 

znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znamiennym jest brak przykładów 

z terenu województwa dolnośląskiego. W naszym województwie działania 3 Osi PROW nie 

cieszą się dużym zainteresowaniem, jak w ościennych.  

 

Ciekawym przykładem działania zrealizowanego na Dolnym Śląsku może być: 

 

Projekt - zrealizowany w gminie Kostomłoty, woj. dolnośląskie „Zakup linii do 

brykietowania słomy BIOMASSER DUO wyposażonej w 4 brykieciarki”. 

 

Celem projektu był wzrost dochodów w gospodarstwie poprzez uruchomienie dodatkowej 

działalności nierolniczej polegającej na produkcji i sprzedaży brykietów ze słomy zbóż. 

 

Rocznie w gospodarstwie produkowane jest ok. 500 ton słomy pszennej, jęczmiennej i 

rzepaczanej. Inwestycja polegała na wyposażeniu istniejących budynków gospodarczych w 

zestaw maszyn do produkcji brykietów ze słomy oraz podjęcie dodatkowej działalności 

polegającej na produkcji i sprzedaży brykietów ze słomy zbóż produkowanych w 

gospodarstwie. 

Do ich produkcji wykorzystywana jest w 100% naturalna, wysezonowana słoma bez dodatku 

żadnych komponentów, substancji chemicznych, wypełniaczy, klei, itp. Brykiety są 

uniwersalnym paliwem opałowym ich wartość opałowa, to ok 17 MJ/kg.  



 
Informacje o projekcie:  

 
Linia do brykietowania słomy 

 
W ramach przedsięwzięcia zakupiona została 
wielostanowiskowa linia do brykietowania słomy 
BIOMASTER DUO składa się z rozdrabniacza do słomy 
balotowanej ze stołem podawczym, czterech 
brykieciarek ślimakowych, zbiornika do podawania 
sieczki z odciągiem pyłów i szafką sterującą oraz 
dwukomorowego stojaka do workowania brykietów. 
Produkowane brykiety ze słomy należą do grupy 
proekologicznych paliw odnawialnych.  
Zrealizowana inwestycja wpłynęła pozytywnie na wzrost 
dochodów w gospodarstwie.  
Uruchomienie nowej działalności przyczyniło się do 
stworzenia dodatkowych miejsc pracy.  

 

Wybrana oferta linii do brykietowania Firmy "ASKET" nie wymaga suszenia słomy i pracuje 

nawet przy wilgotności do 30%. Linia do brykietowania tworzy zestaw, który umożliwia 

znaczne ograniczenie nakładu pracy poniesionej na rozdrabnianie surowca przed 

brykietowaniem. Wydajność tego zestawu do brykietowania, zależnie od rodzaju użytej 

słomy i jej wilgotności, wynosi średnio 300 kg/h.  

Słoma zbóż dowożona jest w balach z pryzmy polowej. Powierzchnia pomieszczenia 

przeznaczonego do produkcji brykietu gwarantuje możliwość realizacji procesu 

technologicznego oraz magazynowania brykietu. Produkcja brykietów realizowana jest przez 

20 dni w miesiącu po ok. 10 godz., co zapewnia produkcję na poz. 60 ton miesięcznie. Część 

wyprodukowanych brykietów wykorzystywana jest jako paliwo dla potrzeb własnych 

gospodarstwa ograniczając koszty zakupu paliw stałych. Pozostała część wyprodukowanego 

brykietu ze słomy sprzedawana jest w ramach umowy podmiotowi zajmującemu się 

zawodowo energetyką. 

Wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosła: 280.000 zł.           

Na realizację projektu Beneficjent uzyskał dofinansowanie w ramach działania 311 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013 w wysokości 

100.000 zł. 

 

Opracowanie: 

Na podstawie informacji z Bazy dobrych praktyk umieszczonej na stronie internetowej 

MRiRW www.minrol.gov.pl oraz własnych - Ryszard Targosz 

http://www.minrol.gov.pl/

