
 
 „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
Operacja pn.: 

„Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy                     
i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami 

działania” 
 

której celem jest: poszerzenie i upowszechnienie wiedzy przez przedstawicieli lokalnych grup działania z Dolnego Śląska w zakresie 

wdrażania i realizacji wielofunduszowego RLKS, w kontekście dotychczasowych doświadczeń LGD i nowych priorytetowych kierunków 

wyznaczonych przez KE takich jak: ochrona klimatu, nowe technologie, Smart Village współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania KSOW Działanie 4 – Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD),                           

tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

 



rodzinnie-lokalnie-innowacyjnie-odpowiedzialnie

JUSTYNA PALUCH
Klimczyce-Kolonia, 2020



PLAN PREZENTACJI
• O nas

Gospodarstwo sadownicze

Sklep

Inkubator

• Dlaczego Inkubator:

Dlaczego tutaj, dlaczego teraz, dlaczego my

Stan przygotowań

Możliwości współpracy

• Inne projekty: 

Naturalnie nad Bugiem - sieć współpracy lokalnych przedsiębiorców

Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT nad Bugiem”



O nas - HISTORIA



O nas - SAD

Dokładamy wszelkich starań, by owoce
produkowane w naszym gospodarstwie
wyróżniały się wysoką jakością. Zabiegi
pielęgnacyjne i ochronne wykonywane są
zgodnie z Integrowaną ochroną roślin, co
znaczy, że korzystamy w sposób
zrównoważony z dostępnych metod ochrony.

Nasze gospodarstwo jest wpisane do Rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie:
produkcja pierwotna/podstawowa żywności
pochodzenia roślinnego – uprawa jabłek.

Posiadamy certyfikat Integrowanej produkcji.



ALINA: Sad to jest przygoda

„Ulubiona pora roku? Zdecydowanie
jesień. Bardzo przyjemnie jest
obserwować zbiory. Uwielbiam
kosztować pierwszych jabłek prosto
z drzewa. Sad to jest taka
niesamowita przygoda. Co roku
wszystko się zmienia i jeszcze nigdy
nie było dwóch takich samych lat.
Każdego roku jabłonie inaczej
plonują, inaczej owocują, inna jest
pogoda, inaczej się sprzedaje. To
jest zawsze taki fristajl”
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O nas - TŁOCZNIA SOKÓW
W 2011 roku rozpoczęłyśmy produkcję soków,
które tłoczymy z owoców i warzyw, bez
dodatku wody, cukru i konserwantów. Sok
poddawany jest łagodnej pasteryzacji,
pakowany jest w systemie BiB (Bag in Box –
worek w kartonie).

Profesjonalny sprzęt, wykwalifikowany zespół
i bardzo wysokie standardy na każdym etapie
procesu produkcji pozwalają nam tłoczyć sok,
który wyróżnia się smakiem i jakością. Sok
produkowany z naszych jabłek sprzedawany
jest pod marką Samo Jabłko.



O nas - TŁOCZNIA SOKÓW

Tłocznia soków wpisana jest do Rejestru
zakładów podlegających urzędowej kontroli
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w zakresie prowadzenia działalności
produkcji soków owocowych tłoczonych
pasteryzowanych z surowców (głównie
jabłek) pochodzących z własnego
gospodarstwa sadowniczego oraz
usługowego tłoczenia soków innych
producentów owoców.

W tłoczni wdrożony jest system
HACCP (System Analizy Zagrożeń
i Krytycznych Punktów Kontroli).





O nas - SKLEP I PIJALNIA SOKÓW

• Produkty lokalne i uczciwe

• Producenci znani z imienia i nazwiska

• Sklep stacjonarny i internetowy



O nas - SKLEP I PIJALNIA SOKÓW



NINA: Róbcie, róbcie, tak samo, ale dwa 
razy szybciej



O nas - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I 
SPOŁECZNA
• Wycieczki dzieci i młodzieży

• Wizyty studyjne rolników, urzędników

• Wycieczki turystów



Szkolenia, edukacja cd.



JUSTYNA: Kierujemy się zdrowym rozsądkiem i uczciwością 
wobec siebie, klientów, pracowników oraz środowiska 
naturalnego w którym żyjemy



Dotacje pozyskane w latach 2009-2017

2009 Modernizacja Gospodarstw Rolnych (kwota pomocy 68 227, 50 zł, zakup sprzętu 
sadowniczego)

2012 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk 
żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (kwota 
pomocy 90 939,60 zł, zakup materiału szkółkarskiego oraz sprzętu sadowniczego)

2012 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (kwota pomocy 100 000 zł, zakup 
linii do tłoczenia soków

2014 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (kwota pomocy 200 000 zł, budowa sklepu, 
zakup samochodu chłodni, zagospodarowanie terenu)

2015 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk 
żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (kwota 
pomocy 209 060,40 zł, zakup sprzętu sadowniczego oraz remont przechowalni owoców)

2017 Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego (kwota pomocy 500 000 zł, 
budowa i wyposażenie inkubatora przetwórstwa rolno-spożywczego)



Dlaczego Inkubator – CO TO TAKIEGO?
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Miejsce edukacji

Atrakcja turystyczna



PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA DO 
WYNAJĘCIA KRÓTKOTERMINOWEGO
UŻYTKOWNICY:

1. ROLNICY, DOMOWNICY ROLNIKÓW zagospodarowujący nadwyżki 
produkcyjne 

2. POCZĄTKUJĄCY PRZEDSIĘBIORCY, planujący/początkujący 
działalność związaną z przetwórstwem

3. EKSPERCI KULINARNI prowadzący warsztaty

4. PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ 



MIEJSCE EDUKACJI

UŻYTKOWNICY:

1. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE ZAJMUJĄCE SIĘ ROZWOJEM WSI, promujące 
przetwórstwo i przedsiębiorczość wiejską (ODR, LGD, FAPA, FDPA i in.) 
organizujące szkolenia, wyjazdy studyjne dla rolników i urzędników;

2. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE ZAJMUJĄCE SIĘ PROMOCJĄ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, AKTYWIZACJĄ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ  (urzędy 
pracy, ośrodki pomocy społecznej, fundacje) organizujące kursy zawodowe

3. Jednostki edukacyjne organizujące warsztaty dla dzieci i młodzieży



ATRAKCJA TURYSTYCZNA

UŻYTKOWNICY:

1. TURYŚCI, biorący udział w warsztatach kulinarnych, kolacjach z 
produktami lokalnymi

2. PRZEDSIĘBIORCY Z BRANŻY TURYSTYCZNEJ, chcący uatrakcyjnić 
pobyt turystom spędzającym czas na terenie Podlasia 
Nadbużańskiego

3. SAMORZĄDY, ORGANIZACJE TURYSTYCZNE, zajmujące się 
promocją regionu (szlaki kulinarne, turystyka gastronomiczna)



MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA INKUBATORA 
(źródło: Inkubator kuchenny poradnik tworzenia i funkcjonowania)



Dlaczego tutaj?
ROLNICZY CHARAKTER REGIONU, większość gospodarstw stanowią 
gospodarstwa małe i średnie

- Brak sadowniczej, ogrodniczej grupy producenckiej usprawniającej 
sprzedaż

- Duża odległość od miast, które stanowiłyby znaczący rynek zbytu

- Mało uprzemysłowiony region, tzw. zielone płuca Polski

REGION TURYSTYCZNY, wzrastające zainteresowanie Podlasiem 
Nadbużańskim

- Tzw. letnicy spędzający pół roku nad Bugiem

- Coraz bardziej atrakcyjna baza turystyczna



Dlaczego teraz?

1. Wzrastające zainteresowanie żywnością mało 
przetworzoną, skracanie drogi od pola do stołu, od wideł 
do widelca

2. Liberalizujące się prawo dotyczące produkcji i sprzedaży 
żywności przez rolników (Ustawa o rolniczym handlu 
detalicznym obowiązująca od stycznia 2017)

3. Położenie nacisku w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 na tzw. małe przetwórstwo



Dlaczego my?

1. Doświadczenie i wykształcenie zarówno w obszarze 
sadownictwa, małego przetwórstwa, jak i zarządzania

2. Infrastruktura

3. Zrealizowanie kilku innowacyjnych projektów 
inwestycyjnych

4. Chęć dzielenia się wiedzą i dalszego rozwoju w obszarze 
edukacji i promocji przedsiębiorczości wiejskiej



Stan przygotowań
2014-2016 intensywne zbieranie doświadczeń (szkolenia, wyjazdy studyjne)

listopad-grudzień 2016 Napisanie biznesplanu, poprzedzone przygotowaniem 
projektu technologicznego, architektonicznego oraz zawarciem porozumień z 
potencjalnymi klientami inkubatora

styczeń 2017 Uzyskanie pozwolenia na budowę

luty 2017 Złożenie wniosku do LGD, 

31 października 2017 podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim

Luty 2018 rozpoczęcie budowy

Październik 2020 zakończenie budowy



Podpisanie umowy – 31.10.2017







Odkrywanie drzemiącego potencjału





18-5-23



Możliwości współpracy
1. rolnicy, koła gospodyń wiejskich, przedsiębiorcy – korzystanie z infrastruktury 

inkubatora oraz udział w szkoleniach organizowanych w inkubatorze, wspólna 
sprzedaż

2. Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje zajmujące się 
aktywizacją zawodową – realizowanie kursów, szkoleń zawodowych 
odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy

3. Ośrodki Doradztwa Rolniczego, organizacje zajmujące się przedsiębiorczością 
wiejską – realizowanie warsztatów, szkoleń teoretyczno-praktycznych z obszaru 
małego przetwórstwa, prawa żywnościowego

4. Inspekcje Sanitarne i Weterynaryjne – realizowanie warsztatów z dobrych 
praktyk higienicznych, sanitarnych, systemów bezpieczeństwa i jakości w 
produkcji żywności

5. Starostwo Powiatowe – promocja powiatu

6. Jednostki edukacyjne – realizowanie warsztatów, kursów dla dzieci i młodzieży



Śniadania na trawie



Plany na najbliższą
przyszłość

18-5-23



Sieć współpracy lokalnych 
przedsiębiorców
Tytuł operacji: 

Tworzenie sieci wzajemnej współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw produktów 
i usług lokalnych



Sieć współpracy lokalnych 
przedsiębiorców
Grupa 15 przedsiębiorców:

• producenci żywności – kiszka ziemniaczana, 
piwo, soki tłoczone, wędliny, zioła, 
przyprawy, sękacze, mrowiska, wino, sery

• właściciele restauracji i pensjonatów

• właściciele sklepów z lokalną żywnością

• przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne



Sieć współpracy cd.
- Główne zadania:

• Utworzenie wspólnego znaku towarowego oraz rozwój działań kooperacyjnych

• Wspólna promocja prowadzonych działalności gospodarczych oraz Doliny Bugu

- Motywy realizacji:

• Brak efektywnych narzędzi kompleksowo ujmujących ofertę produktów i usług 
z Doliny Bugu 

• Rozwijająca się turystyka gastronomiczna

• Brak spójnej promocji regionu (utrudniający podział administracyjny)

- Budżet projektu: 72 tys. złotych (dotacja 50 tys. złotych)

- Stan prac: umowa podpisana 18.01.2018; realizacja luty-lipiec 2018; rozliczenie 
wrzesień 2018





Sieć współpracy cd.

1. Logo 

2. Torby papierowe (7500 szt.)

3. Naklejki informacyjne (15 000 szt.)

4. Karty partnerskie (172 500 szt.)

5. Tablice na karty (stacjonarne, mobilne) (23 szt.)

6. Tablice z mapami (32 szt.)

7. Breloki (5750 szt.)

8. Kolorowanki (15 000 szt.)

9. Mapy papierowe (15 000 szt.)

10. Strona www



18-5-23











Lokalna Organizacja Turystyczna 
„LOT nad Bugiem”

Współpraca samorządów, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych, rolników (łącznie ok. 80 podmiotów)

Zebranie założycielskie 26.06.2018



Lokalna Organizacja Turystyczna –
działania 2018-2020
1. Pozyskanie pieniędzy na utworzenie punktów IT – uruchomienie czerwiec 2020 

(dotacje w sumie ok. 25 tys. zł)

2. Promocja w blogosferze (ok. 20 tys. zł)

18-5-23



Lokalna Organizacja Turystyczna 
– działania 2018-2019

18-5-23

3. Projekt Edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim 

(ok. 20 tys. zł)
4. Projekt zdjęć w oknach synagogi w Milejczycach (5 tys. zł)

5. Szlakiem jabłkowym wyjazd studyjny do Austrii (ok. 60 tys. zł)

6. Produkt lokalny szansą na rozwój Podlasia Nadbużańskiego

(ok. 25 tys. zł)

7. Dary Nadbużańskich Lasów (5 tys. zł)

8. Podnoszenie wiedzy wśród 

podmiotów świadczących usługi 

turystyczne (10 tys. zł)



Lokalna Organizacja Turystyczna –
działania 2018-2020

18-5-23

9. Kolacje tematyczne

10. Organizacja wizyt prasowych we współpracy z POT dla dziennikarzy z Czech, Słowacji i 
Ukrainy

11. Integracja branży turystycznej, spotkania robocze i szkoleniowe



Lokalna 
Organizacja 
Turystyczna –
kolacje 
tematyczne

Kolacje tematyczne

18-5-23



Zapraszamy do kontaktu:

• www.samojablko.pl

• www.gospodarstwo.samojablko.pl

• www.zakamarek-klimczyce.pl

• Facebook.com/samojablko

• Facebook.com/zakamarek.klimczyce

http://www.samojablko.pl/
http://www.gospodarstwo.samojablko.pl/
http://www.zakamarek-klimczyce.pl/

