
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

XV edycja konkursu

Sposób na sukces

Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Wrocław 25 listopad 2014



na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

Patronat: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patronat medialny:

• Telewizja Polska S.A. Program 1

• Agro Serwis

• Nowe Życie Gospodarcze

• Farmer.pl – portal nowoczesnego rolnika

• Farmer – magazyn

• Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy

XV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
SPOSÓB NA SUKCES

  

Organizator: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w Brwinowie



• promocja rozwoju przedsiębiorczości, w tym pozarolniczych przedsięwzięć 

tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 

tysięcy mieszkańców;

• aktywizacja gospodarcza mieszkańców wsi;

• upowszechnianie informacji o wyróżnionych przedsięwzięciach 

gospodarczych;

• upowszechnianie wiedzy o sposobach pozyskiwania środków na 

dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych;

• wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami konkursu;

• promocja przedsięwzięć realizowanych w ramach inicjatywy LEADER;

• promocja przedsięwzięć zrealizowanych z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii;

• promocja przedsięwzięć zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

• promocja przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety, mieszkające na 

obszarach wiejskich;

• promocja przedsięwzięć innowacyjnych, opartych o wykorzystanie lokalnego 

potencjału.

Cele konkursu:

XV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES



• Przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2013 i pierwszym półroczu 2014 roku w 

zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

• Podmiot spełnia wymagania formalno-prawne, konieczne do prowadzenia 

danego rodzaju działalności. 

• Osoby fizyczne i osoby prawne zgłaszają propozycje konkursowe 

po uzyskaniu potwierdzenia zrealizowanego przedsięwzięcia przez 

Starostwo, Urząd Miasta i Gminy, Urząd Gminy albo Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego lub Oddział Centrum Doradztwa Rolniczego właściwe 

dla miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Warunki uczestnictwa :

XV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES



 Restauracja „na Wzgórzu” i zagroda edukacyjna
Halina Kristman „Dom na Wzgórzu” z Gajowa w gminie 

Radków, powiat kłodzki

 Restauracja Villa Greta 
Ewelina Rozpędowska z Dobkowa, w gminie Świerzawa, 

powiat złotoryjski

Przedsięwzięcia zgłoszone przez DODR we Wrocławiu 

do XV edycji konkursu Sposób na Sukces

Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki 

DODR we Wrocławiu



Halina Kristman „Dom na Wzgórzu”

z Gajowa, gmina Radków, powiat kłodzki

Pani Haliny Kristman prowadzi od czternastu lat gospodarstwo agroturystyczne. 

„Dom na Wzgórzu” położony jest w niewielkiej wsi Gajów u podnóża Gór 

Stołowych. W obiekcie może jednorazowo przebywać jedenaście rodzin, 

zakwaterowanych w pokojach dwu i czteroosobowych z pełnym węzłem 

sanitarnym i TV. W ośrodku goście mogą również korzystać z aneksu 

kuchennego, dostępu do Internetu WiFi, konsoli PlayStadion, projektora 

multimedialnego. Dla osób przebywający na wypoczynku udostępniony jest 

obszerny ogród z placem zabaw, miejscem na grill i ognisko. Atutem są 

oferowane gościom posiłki, przygotowywane w oparciu o świeże produkty z 

gospodarstwa i starannie dobrane zioła. Na życzenie organizowane są również: 

bankiety, konferencje, szkolenia, imprezy integracyjne, wesela, przyjęcia 

okolicznościowe itp. Gospodarstwo jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci 

Zagród Edukacyjnych realizowane są tutaj warsztaty tematyczne łączące 

edukację z zabawą.

Przedsiębiorcy zgłoszeni do XV edycji konkursu przez 

DODR we Wrocławiu 

Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki 

DODR we Wrocławiu



Halina Kristman „Dom na Wzgórzu”
z Gajowa, gmina Radków, powiat kłodzki

Nazwa zgłaszanego przedsięwzięcia: 

Restauracja „na Wzgórzu” i zagroda edukacyjna



Halina Kristman „Dom na Wzgórzu”
z Gajowa, gmina Radków, powiat kłodzki

Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na uruchomieniu świadczenia usług 

gastronomicznych na bazie wybudowanej w gospodarstwie agroturystycznym 

Restauracji „na Wzgórzu” oraz rozbudowie zaplecza dydaktycznego 

zagrody edukacyjnej.

-Restauracja „na Wzgórzu” to budynek o pow. użytkowej 280 m2 posiada 

dużą salę konsumpcyjną połączoną łącznikiem z mniejszą salą klubową.

Inwestycja zrealizowana została w ramach  PROW 2007-2013 Działanie 312.

-częścią przedsięwzięcia inwestycyjnego była realizacja zaplecza 

rekreacyjno-edukacyjnego do realizacji szkoleń warsztatowych 

realizowanych przez cały rok. Zakres realizacji przedsięwzięcia obejmował 

wybudowanie 4 drewnianych domków rekreacyjno-dydaktycznych 

Inwestycja zrealizowana została w ramach  PROW 2007-2013 Działanie 413 

wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów.



Halina Kristman „Dom na Wzgórzu”
z Gajowa, gmina Radków, powiat kłodzki

Nazwa zgłaszanego przedsięwzięcia: Restauracja „na Wzgórzu” i zagroda edukacyjna



Halina Kristman „Dom na Wzgórzu”
z Gajowa, gmina Radków, powiat kłodzki

W zagrodzie edukacyjnej „Dom na Wzgórzu” realizowane są następujące

programy edukacyjne: „Od ziarenka do bochenka”, „Jak to z masłem było”,

”Polska Wielkanoc”, „W świecie aniołów i pierników”, „Odwiedziny u Świętego

Mikołaja”, „Obrazy z makaronów i koronek”, „Dzień Indianina”, „Jajko czy

kura”, „ Warsztaty serowarskie”, „Z ekologią na ty”. Zajęcia stwarzają

możliwość integracji dzieci w swoim otoczeniu realizując zasadę nauka

poprzez zabawę.

Uczestnikom proponowane jest również wykonywanie prac gospodarskich

oraz pogadanki tematyczne. Wyjątkowo bogata oferta usług edukacyjnych i

rekreacyjnych skierowana jest do szkół i odbiorców indywidualnych. Warsztaty

tematyczne są jedną z wielu ofert turystycznych dla szkół, przedszkoli oraz

grup indywidualnych.

Na życzenie gości, właściciele są w stanie zorganizować gry terenowe, jazdy

konne, paiball, ruady, itp. Jest to dobre miejsce do przyjemnego spędzenia

czasu w gronie rodziny i przyjaciół.



Halina Kristman „Dom na Wzgórzu”
z Gajowa, gmina Radków, powiat kłodzki

Nazwa zgłaszanego przedsięwzięcia: Restauracja „na Wzgórzu” i zagroda edukacyjna



DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ

Laureaci XIV edycji Konkursu Sposób na Sukces w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych w Leszczynie


