


Podsumowanie realizacji projektu 
„Demokratyzacja BIO”  

 Cele  

• Pomoc rolnikom ekologicznym w rozwoju towarowej produkcji 
warzyw pod względem zwiększenia wydajności, asortymentu, 
jakości.  

• Zwiększenie  oferty handlowej warzyw ekologicznych dla 
konsumentów.  

• Promowanie dobrych przykładów mogących stanowić wzór  i 
inspirację dla innych rolników planujących towarową produkcję 
ekologiczną. 

 



Projekt w cyfrach 

• 120 000 euro przekazane przez Fundację 
Carrefour 

• 20 gospodarstw ekologicznych produkujących 
warzywa  

• Ponad 320 000 zł przekazanych na konkretne 
inwestycje 





Uczestnicy 

• 20 rodzinnych gospodarstw ekologicznych  , w 
sumie 285 ha w ekologii  

• Najmniejsze  1,4 ha, największe 42 ha, średnia 
pow. 14,25 ha 

• W tym 7 gospodarstw prowadzonych głównie 
przez kobiety-rolniczki  

 





7 województw 

• Kujawsko-pomorskie (1 gospodarstwo) 
• Lubelskie (4) 
• Łódzkie (2) 
• Mazowieckie (3) 
• Pomorskie (2) 
• Świętokrzyskie (1) 
• Wielkopolskie (3) 
• Zachodniopomorskie (2) 
 



 



Wsparcie merytoryczne 

• 10 dni szkoleń przed sezonem (3 zjazdy)- 
agrotechnika, nasiona, odmiany, 
przechowywanie,  szczegółowe informacje z 
zakresu regulacji 

• Specjalistyczne wsparcie doradcze podczas 
sezonu realizowane przez najlepszych ekspertów 

• Wymiana doświadczeń i informacji w grupie 

…bardzo docenione przez wszystkich uczestników 

 







Inwestycje 

• Gospodarstwa otrzymały wsparcie 
inwestycyjne w kwocie 3750 euro 

• Do wykorzystania na dowolne potrzeby 
rozwojowe ustalone wspólnie z naszym 
doradcą 

• Warunkiem było wniesienie wkładu własnego 
finansowego lub rzeczowego o równowartości  
1000 euro  

 



Inwestycje 

• Zakup specjalistycznego sprzętu (siewniki, 
pielniki, traktorki, agregaty uprawowe)-9 
gospodarstw 

• Folie i tunele- 7 gospodarstw 

• Systemy i sprzęt nawadniający (w tym studnie, 
przyłącza, deszczownice itp.) -4 gospodarstwa 

 

















Inwestycje 

• Przechowalnie i chłodnie-4 gospodarstwa 

• Środki transportu (przyczepy, wózki widłowe)-
3 gospodarstwa 

• Urządzenia do przygotowywania  i 
przetwórstwa (myjka do warzyw, szatkownica)-
2 gospodarstwa 

• Ogrzewanie tuneli- 1 gospodarstwo 

 

 









Efekty  

• Wzrost powierzchni przeznaczonej pod 
uprawę warzyw w 3/4 gospodarstw  

• W niektórych przypadkach nawet dwukrotny 
wzrost powierzchni przeznaczonej pod uprawę 
warzyw 

• Wzrost powierzchni upraw prowadzonych pod 
foliami/nawadnianych 

 

 

 

 

 

 







Efekty  

• Ponad 1800 ton wyprodukowanych warzyw 
ekologicznych (ok.1300 ton w 2018) 

• Wzrost produkcji  średnio o około 30% w 
stosunku do poprzedniego roku , w niektórych 
przypadkach nawet 200% 

• Ponad 20 nowych gatunków i/lub odmian 
warzyw wprowadzonych w połowie 
gospodarstw 

 

 

 









Efekty  

• Wzrost wiedzy, kompetencji oraz wzajemnej 
współpracy i wsparcia w grupie producentów 
ekologicznych 

• Poprawa sytuacji rodzinnych gospodarstw 
ekologicznych 

 

 

 







Efekty  

 

• Wzbogacenie różnorodności oferty produktów 
ekologicznych   

 

• Więcej wysokojakościowego towaru 
ekologicznego na polskim rynku  

 

 

 

 







Dziękujemy i zapraszamy na degustację! 
 


