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Dzia³anie 2.4 �Ró¿nicowanie
dzia³alno�ci rolniczej i zbli¿onej do
rolnictwa w celu zapewnienia ró¿-
norodno�ci dzia³añ lub alternatyw-
nych �róde³ dochodów�

Kto mo¿e ubiegaæ siê o wspar-
cie?

W�ród osób fizycznych wy³¹cz-
nie obywatele pañstw cz³onkow-
skich Unii Europejskiej, bêd¹cy rol-
nikami lub domownicy.

W�ród osób prawnych jedynie
podmioty zarejestrowane w Reje-
strze Przedsiêbiorców w Krajowym
Rejestrze S¹dowym, które zgodnie
z wpisem do tego¿ rejestru prowadz¹
dzia³alno�æ rolnicz¹, które prowadz¹
tak¹ dzia³alno�æ w oparciu o gospo-
darstwa rolne, po³o¿one w granicach
Polski, bêd¹ce w³asno�ci¹ tych pod-
miotów.

Dzia³anie to pozwoli uzyskaæ
pomoc finansow¹ na realizacjê pro-
jektów dotycz¹cych:
- agroturystyki,
- us³ug zwi¹zanych z turystyk¹ i

wypoczynkiem,
- us³ug na rzecz rolnictwa i gospo-

darki le�nej,
- prowadzenie na ma³¹ skalê prze-

twórstwa produktów rolnych
lub jadalnych produktów le-
�nych,

- sprzeda¿y bezpo�redniej pro-
duktów pochodz¹cych w wiêk-
szo�ci z w³asnego gospodarstwa
rolnego,

- wytwarzania materia³ów energe-
tycznych z biomasy(zagospoda-
rowanie s³omy, odpadów ³¹ko-
wych, le�nych) oraz zak³adania
plantacji ro�lin wieloletnich
przeznaczonych na cele energe-
tyczne,

- rzemios³a i rêkodzielnictwa,
- drobnych us³ug na rzecz miesz-

kañców obszarów wiejskich,
- sprzeda¿ lub promocja przez In-

tenet produktów rolnych
Pomoc jest udzielana w formie

refundacji, a jej maksymalny poziom
mo¿e wynie�æ 50 % poniesionych
kosztów kwalifikowanych, przy
czym warto�æ pomocy jak¹ mo¿na
otrzymaæ w ramach tego dzia³ania
udzielana jednej osobie fizycznej lub
prawnej, w trakcie trwania progra-
mu mo¿e wynie�æ nie wiêcej ni¿
100 000 z³.

Dzia³anie 2.6 �Rozwój i ulepsza-
nie infrastruktury technicznej zwi¹-
zanej z rolnictwem�

Kto mo¿e ubiegaæ siê o wsparcie?
W�ród osób fizycznych wy³¹cz-

nie obywatele pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej, prowadz¹cy na te-
rytorium Polski dzia³alno�æ rolnicz¹
jako posiadacze samoistni (w³a�cicie-
le) lub zale¿ni (dzier¿awcy, u¿ytkow-
nicy, itp.) gospodarstw rolnych.

W�ród osób prawnych jedynie
podmioty zarejestrowane w Rejestrze
Przedsiêbiorców w Krajowym Reje-
strze S¹dowym, które zgodnie z wpi-
sem do tego rejestru prowadz¹ dzia-
³alno�æ rolnicz¹, w tym dzia³y specjal-
ne produkcji rolnej.

W ramach tego dzia³ania mo¿e byæ
przyznana pomoc na realizacjê pro-
jektów w zakresie:
1) Budowy lub remontu po³¹czone-
go z modernizacj¹ dróg wewnêtrznych,
w tym:
- dróg dojazdowych do gruntów rol-

nych i le�nych,
- placów manewrowych, dojazdów

na terenie prowadzenia przez
otrzymuj¹cego pomoc dzia³alno-
�ci rolniczej,

2) Budowy lub remontu po³¹czone-
go z modernizacj¹ urz¹dzeñ zaopatrze-
nia w wodê, w tym:
- ujêæ wody
- urz¹dzeñ s³u¿¹cych do magazyno-

wania i uzdatniania wody,
- sieci i przy³¹czy wodoci¹gowych,
- urz¹dzeñ reguluj¹cych ci�nienie

wody
3) Budowy lub remontu po³¹czone-
go z modernizacj¹ urz¹dzeñ do odpro-
wadzenia i oczyszczania �cieków, w
tym urz¹dzeñ do gromadzenia, odpro-
wadzania, przesy³ania i oczyszczania
�cieków pochodz¹cych z gospodar-
stwa domowego lub rolnego.
4) Budowy lub remontu po³¹czone-
go z modernizacj¹ sieci i urz¹dzeñ za-
opatrzenia w energie, w tym:
- przy³¹czy do istniej¹cej sieci ener-

getycznej,
- instalacji elektroenergetycznych,
- indywidualnych urz¹dzeñ zaopa-

trzenia w energiê ze �róde³ skoja-
rzonych lub odnawialnych.

Pomoc udzielana polega na dofinanso-
waniu na zasadzie refundacji okre�lo-
nej czê�ci kosztów kwalifikowanych
projektu, a jej maksymalny poziom
mo¿e wynosiæ 50 % kosztów kwalifi-
kowanych- od 80 000 do 200 000 z³

Postaraj siê o �rodki UE
Wa¿ne dla rolników

Od poniedzia³ku, 17 pa�dzierni-
ka, obowi¹zuje rozporz¹dzenie mini-
stra rolnictwa zakazuj¹ce trzymania
drobiu na otwartej przestrzeni. Do-
tyczy to kur, kaczek, gêsi, indyków,
przepiórek, perliczek, ba¿antów, stru-
si, go³êbi i kuropatw. Zabrania siê rów-
nie¿ handlu ¿ywym drobiem na tar-
gowiskach, a tak¿e urz¹dzania wy-
staw, pokazów i konkursów ptaków.
Za z³amanie zakazu gro¿¹ sankcje pie-
niê¿ne.

Wszystko ma to oczywi�cie zwi¹-
zek ze stwierdzeniem w Rumunii, w
delcie Dunaju, gro�nego dla ludzi wi-
rusa ptasiej grypy H5N1. Wcze�niej
podobne przypadki wykryto na Da-
lekim Wschodzie, w Chinach, Rosji,
Kazachstanie i Turcji. W pierwszym
dniu obowi¹zywania tego rozporz¹-
dzenia media donios³y, ¿e wirus H5N1
stwierdzono w�ród ptactwa w Gre-
cji.

Pierwsze udokumentowane przy-
padki zara¿enia ludzi wirusem pta-
siej grypy stwierdzono w Hongkon-
gu w 1997 roku, kiedy zachorowa³o
18 osób, a 6 z nich zmar³o. Od 2003
roku na �wiecie z powodu ptasiej gry-
py zmar³o 65 osób.

Jak podaje �wiatowa Organizacja
Zdrowia (WHO) objawy chorobowe
s¹ bardzo podobne do �zwyk³ej� gry-
py: gwa³towna gor¹czka, kaszel, ból
gard³a, bóle miê�ni i oczu.

Czy ryzyko zara¿enia siê w Pol-
sce jest rzeczywi�cie realne?

Niebezpieczeñstwem s¹ ptaki mi-
gruj¹ce; czê�æ ich szlaków przebiega
przez nasz kraj. Dlatego w³a�nie ju¿
od sierpnia G³ówny Lekarz Wetery-
narii, mimo ówczesnej oceny eksper-
tów UE, ¿e �w chwili obecnej ryzyko
[wprowadzenia wirusa H5N1 na te-

ren krajów Unii] mo¿na oszacowaæ
jako odleg³e lub niskie� podj¹³ dzia-
³ania zmierzaj¹ce do szybkiego wy-
krycia i ewentualnego zwalczania
grypy ptaków. Przede wszystkim
by³a to akcja informacyjna, skiero-
wana g³ównie do fermowych ho-
dowców drobiu, ale te¿ rolników
indywidualnych, zakaz importu
drobiu, miêsa i przetworów z tere-
nów zagro¿onych oraz wprowa-
dzenie sta³ego monitoringu sytuacji
w kraju przez s³u¿by weterynaryj-
ne. Ostrzejszy rygor wprowadzo-
no dopiero teraz. Jak zaznaczy³ na
konferencji prasowej minister rol-
nictwa, wprowadzenie obostrzeñ w
chowie drobiu �nie oznacza, ¿e za-
gro¿enie pojawi³o siê nagle�, jest
jednak niezbêdne zastosowanie siê
do �rodków ostro¿no�ci. I to nie
tylko z powodu przewidzianych
kar, ale ze wzglêdu na potencjalne
zagro¿enie dla ludzi. Wprawdzie do
tej pory nie odnotowano takiej
mutacji wirusa, która prowadzi³a-
by do zara¿ania siê ludzi od ludzi
(dotychczas choroba przenosi³a siê
na ludzi wy³¹cznie poprzez kon-
takt z ¿ywym, zaka¿onym dro-
biem), ale uwa¿a siê, ¿e to tylko
kwestia czasu. Natomiast w�ród
ptaków do zaka¿enia dochodzi po-
przez kontakt z odchodami chorych
ptaków, a tak¿e z wydzielin¹ z ich
oczu i nozdrzy. Ze stada do stada
choroba przenosi siê nie tylko wraz
z chorymi ptakami, ale tak¿e po-
przez zanieczyszczony sprzêt,
�rodki transportu itp. Dlatego w³a-
�nie tak restrykcyjnie podchodzi siê
do zachowania re¿imu sanitarnego
na fermach drobiu i wszelkich me-
tod izolacji drobiu od czynników
zewnêtrznych.

W powiecie strzeleckim funkcjonu-
je kilkana�cie du¿ych hodowli drobiu i
jedna jego ubojnia, za to 6 tysiêcy ma-
³ych gospodarstw, gdzie domowym
sposobem, na podwórku, hoduje siê
kilka kur, kaczek czy indyków. O ile
duzi hodowcy na pewno przestrzegaæ
bêd¹ wszelkich obostrzeñ, inaczej ta
sytuacja wygl¹da w przypadku �do-
mowego� chowu.
- Mam zagrodzony wybieg dla mo-
ich kilkunastu kurek. Nie ³a¿¹ po lesie,
ani poza ogrodzeniem, nie zbli¿aj¹ siê
do wody. Nie zamierzam ich zamykaæ,
bo je�li to zrobiê, to mi padn¹, w³a�nie
z powodu zamkniêcia, bo siê pozadzio-
buj¹ � mówi jeden z mieszkañców po-
wiatu, który z oczywistych wzglêdów
chce zostaæ anonimowy. � Dlaczego
mam je zamykaæ? Przecie¿ za ogrodze-
nie nie wleci mi ¿aden dziki ptak; za
bardzo siê boi. Jeszcze lepszym zabez-
pieczeniem s¹ wybiegi ogrodzone nie
tylko wzd³u¿ boków, ale i siatk¹ od
góry. W takich przypadkach o niebez-
pieczeñstwie wyst¹pienia zagro¿enia
wirusem w ogóle nie ma co mówiæ.

Z kolei zaprzyja�niony ornitolog,
który tym razem równie¿ woli pozo-
staæ nierozpoznawalny, sugeruje, ¿e
dzi� (rozmawiamy 17 pa�dziernika �
przyp. m.g.) �ju¿ jest po ptokach�.
- Moim zdaniem � mówi - teraz jest
po sprawie. Migracja ptaków wodnych
z delty Dunaju ju¿ siê w³a�ciwie skoñ-
czy³a. Nawet gdyby nie, to migruj¹ce
ptaki wodne wybra³yby raczej dwa je-
ziora w okolicy Nysy, ni¿ nasz rejon.

I dodaje uwagê podobn¹ do mojego
poprzedniego rozmówcy: - na przy-
domowe podwórko dzikie ptaki nie
przylatuj¹.

mg.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem ze �rodków
pomocowych, jak równie¿ osoby mog¹ce pomóc rolnikom w siêgniêciu po
te fundusze do Opolskiego Oddzia³u Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Oddzia³ mie�ci siê przy ulicy Wroc³awskiej 170, w Opolu
tel. 401 84 00, 401 84 50

Ptasia grypa � tylko bez paniki

Zarz¹d Ko³a Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków w Strzelcach
Opolskich zorganizowa³ 8 pa�dzier-
nika dla swoich cz³onków oraz sym-
patyków imprezê integracyjn¹ �Wy-
cieczka w Góry Opawskie�. W au-
rze z³otej polskiej jesieni, przewod-
nik oprowadzi³ nasz¹ grupê po G³u-
cho³azach omawiaj¹c dzieje tego za-
cnego grodu.

Nastêpnie wycieczka uda³a siê
do Jarno³tówka, do o�rodka wypo-
czynkowo- rehabilitacyjnego, gdzie

po spo¿yciu smacznego, dietetyczne-
go obiadu czê�æ uczestników uda³a siê
pieszo na Biskupi¹ Kopê, a czê�æ gru-
py pozosta³a w o�rodku, by skorzy-
staæ z masa¿y rehabilitacyjnych oraz
wypoczynku na �wie¿ym powietrzu.

Po powrocie �ekipy� z Biskupiej
Kopy wycieczka uda³a siê w drogê
powrotn¹ do Strzelec Opolskich.

Impreza zosta³a zorganizowana
dziêki �rodkom: PFRON, przyzna-
nym przez Starostê Strzeleckiego,
oraz firmy farmaceutyczne.

Wyprawa na Biskupi¹
Kopê lub.... masa¿e

W pa�dzierniku 2004 roku Ze-
spó³ Szkó³ Specjalnych przy Domu
Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
rozpocz¹³ miêdzynarodow¹ wspó³-
pracê w ramach programu Sokra-
tes � Comenius, który wspiera ini-
cjatywy maj¹ce na celu podniesie-
nie jako�ci pracy szko³y i dorów-
nywanie standardom europejskim.
Pomaga równie¿ uczniom i na-
uczycielom w kszta³towaniu po-
czucia przynale¿no�ci do szerszej
i otwartej spo³eczno�ci europej-
skiej.

W ramach tego programu nasza
szko³a nawi¹za³a kontakt z dwiema
placówkami o�wiatowymi: FRANK
WISE SCHOOL z Banbury (Wielka
Brytania) i COLEGIO PUBLICO DE
ESPECIAL VIRGEN DE LA ESPE-
RANZA z Sewilli (Hiszpania).

W styczniu 2005 roku podczas
wizyty przygotowawczej w Banbu-

Socrates � Comenius dla ZSS przy DPS w Zawadzkiem

Miêdzynarodowa wspó³praca
ry powsta³ projekt: Ja i moje �ro-
dowisko, który realizowaæ bêdzie-
my w latach 2005 - 2008.

Tematyka projektu ma na celu
wzajemne poznanie siê uczniów,
swoich szkó³ i najbli¿szego otocze-
nia. Podstawowe dzia³ania podej-
mowane podczas trzyletniej wspó³-
pracy dotycz¹ tak¿e elementarnych
zadañ z zakresu ochrony �rodowi-
ska.

Projekt Ja i moje �rodowisko
zosta³ zrealizowany przy wspar-
ciu finansowym Wspólnoty Euro-
pejskiej w ramach Programu Sokra-
tes � Comenius. Tre�ci samego pro-
jektu lub materia³ów nie odzwier-
ciedlaj¹ stanowiska Komisji Eduka-
cji czy Agencji Narodowej w danej
sprawie, a w zwi¹zku z tym ani
Komisja Europejska, ani Agencja
Narodowa nie ponosi za nie odpo-
wiedzialno�ci.

Wszystkie dzia³ania podejmowane
przez wspó³pracuj¹ce szko³y bêd¹ baz¹
stworzenia WebBlog (aktywna strona
internetowa), w którym bêdziemy za-
mieszczaæ informacje o postêpach w
projekcie.

Ponadto podczas jego trwania
uczniowie i nauczyciele naszej szko³y
bêd¹ uczestniczyæ w wizytach do szkó³
partnerskich. Bêd¹ wówczas mieli oka-
zjê poznaæ siê oraz wymieniæ do�wiad-
czenia i dokonaæ ewaluacji projektu.

Jednym z najbli¿szych zadañ, któ-
re podejmiemy celem realizacji projek-
tu bêdzie zorganizowanie 22 pa�dzier-
nika �Dnia Angielskiego� w naszej szko-
le. O przebiegu i postêpach w pracach
nad projektem postaramy siê Pañstwa
informowaæ na bie¿¹co.

Koordynatorzy projektu
Ewa Markowska - Neldner

Teresa Truch

Czy s¹ szanse na pozyskanie �rod-
ków finansowych?

Socrates � Comenius wspiera ini-
cjatywy maj¹ce na celu podniesienie
jako�ci edukacji szkolnej i promowa-
nie �wiadomo�ci wymiaru europej-
skiego. Finansowanie tych dzia³añ w
wiêkszo�ci pokrywa Agencja Naro-
dowa programu Socrates � Comenius.
Nasz projekt: �Ja i moje �rodowisko�
realizowany bêdzie przez okres 3 lat
i finansowany bêdzie przez unijne
�rodki. W ka¿dym roku trwania pro-
jektu bêdziemy otrzymywaæ fundu-

sze potrzebne na jego realizacjê
tzw. kwotê standardowa, która po-
kryje wydatki zwi¹zane z bezpo-
�redni¹ realizacj¹ projektu np. przy-
gotowanie jêzykowe nauczycieli i
uczniów, materia³y wykorzystane
do realizacji projektu, t³umaczenia,
dokumentacja projektu, oprogra-
mowanie oraz inne koszty zwi¹za-
ne z projektem (w tym roku szko³a
zakupi kamerê cyfrow¹) oraz tzw.
kwotê zmienn¹, która dotyczy
wy³¹cznie wyjazdów za granicê. W
styczniu 2006 nauczyciele i dyrek-
tor wyjad¹ na wizytê robocza do
Sewilli.

Czy s¹ szanse na dodatkowy rozwój
nauczycieli?

Program Socrates � Comenius daje du¿e
mo¿liwo�ci doskonalenia zawodowego
nauczycielom. Kwotê standardow¹
przyznan¹ przez Agencjê Narodow¹
mo¿na przeznaczyæ na organizacje kur-
sów jêzykowych dla nauczycieli. W
tym roku szkolnym zamierzamy zor-
ganizowaæ dla pracowników szko³y
kurs angielskiego dla pocz¹tkuj¹cych.
Ponadto praca w programie daje szan-
sê na skorzystanie zatrudnionym w
szkole z doskonalenia zawodowego dla
kadry edukacyjnej i nauczycieli jêzy-
ków obcych.

Co nam da Socrates

dok. na str 8


