
Nazwa usługi Cena brutto

1.1 Przy powierzchni do 15 ha UR i liczbie działek ewidencyjnych:

1.1.1 wchodzących w skład działek rolnych 1 ÷ 5 31 zł

1.1.2 wchodzących w skład działek rolnych 6 ÷ 10 36 zł

1.1.3 do każdej kolejnej działki ewidencyjnej 3 zł

1.1.4 za dywersyfikację 11 zł

1.2 Przy powierzchni powyżej 15 ha UR i liczbie działek

ewidencyjnych:

1.2.1 wchodzących w skład działek rolnych 1 ÷ 5 48 zł

1.2.2 wchodzących w skład działek rolnych 6 ÷ 10 55 zł

1.2.3 do każdej kolejnej działki ewidencyjnej 5 zł

1.2.4 za dywersyfikację 12 zł

1.3  Płatność ONW 7 zł

1.4 Płatnść rolnośrodowiskowo-klimatyczna przy liczbie działek ewidencyjnych:

1.4.1 wchodzących w skład działek rolnych 1 ÷ 5 15 zł

1.4.2 wchodzących w skład działek rolnych 6 ÷ 10 20 zł

1.4.3 do każdej kolejnej działki ewidencyjnej 2 zł

1.4.4 płatność rolnośrodowiskowa dla pakietu 4, 5 stawki jak wyżej x 2

1.5 Płatność rolnictwo ekologiczne przy liczbie działek ewidencyjnych

1.5.1 wchodzących w skład działek rolnych 1 ÷ 5 18 zł

1.5.2 wchodzących w skład działek rolnych 6 ÷ 10 22 zł

1.5.3 do każdej kolejnej działki ewidencyjnej 2 zł

1.5.4 płatność rolnośrodowiskowa dla pakietu 4, 5 stawki jak wyżej x 2

1.6 specjalna płatność obszarowa 7 zł

1.7 wsparcie specjalne do zwierząt do 10 sztuk 12 zł

za każde rozpoczęte kolejne 10 sztuk + 12 zł

1.8 Sporządzanie informacji o dochodowości gospodarstwa

rolniczego.
165 zł

1.9.1 Wypełnienie wniosku o wpis do ewidencji producentów 12 zł

1.9.2 Założenie konta w aplikacji eWniosek (nadanie loginu i hasła) 12 zł

Załącznik

do Zarządzenia nr 7/2022 z dnia 06.04.2022r

CENNIK USŁUG
ŚWIADCZONYCH  PRZEZ

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE

W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z ART. 4 UST.4 USTAWY  Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2004r.

O JEDNOSTKACH DORADZTWA ROLNICZEGO.

(Dz.U. z 2020 r., poz. 721)

I.  USŁUGI DORADCZE

1. Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia:
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1.9.3 Wypełnienie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku bieżącym 

w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności

złożonego w roku poprzednim

17 zł

1.10.1                                       do 1 ha 677 zł

1.10.2                                       1,01 ha - 5,00 ha 1 353 zł

1.10.3                                       5,01 ha - 20,00 ha 2 706 zł

1.10.4                                       20,01 ha - 50,00 ha 4 059 zł

1.10.5                                       50,01 ha i więcej 5 412 zł

1.11.1 wariant dot. loch, tuczników, krów mlecznych utrzymywanych grupowo, krów 

mamek – zwiększona powierzchnia w budynkach dla każdego wariantu oddzielnie

330,00zł + 5% wartości planowanej 

dotacji (powiększone o podatek VAT), ale 

nie więcej niż 1650,00zł

1.11.2 wariant dot. krów mlecznych – wypas (zaznaczenie w aplikacji e- wniosek, 

informacja rolnika o obowiązkach, przedstawienie rejestru)

6,00zł/krowę, ale nie mniej niż 28,00 zł i 

nie więcej niż 110,00zł

1.11.3 wariant dot. owiec – (zwiększona powierzchnia w budynkach)

150,00zł + 5% wartości planowanej 

dotacji (powiększone o podatek VAT), ale 

nie więcej niż 1500,00zł

2.1     Opracowanie planu do działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz 

działania rolnictwo ekologiczne:

2.1.1     do 5 tys. zł dotacji 5-letniej
110,00 zł + 1% wartości 

dotacji(powiększone o podatek VAT)

2.1.2     >5 – 10 tys. zł dotacji 5-letniej
138,00 zł + 1% wartości 

dotacji(powiększone o podatek VAT)

2.1.3     10 - 30 tys. zł dotacji 5-letniej
275,00 zł + 1% wartości dotacji 

(powiększone o podatek VAT) 

2.1.4     30 - 100 tys. zł dotacji 5-letniej
660,00 zł + 1% wartości dotacji 

(powiększone o podatek VAT)

2.1.5    Powyżej 100 tys. zł dotacji  cena za usługę zostanie ustalona na podstawie 

umowy dwustronnej z beneficjentem
nie mniej niż 1 337,00 zł

2.1.6    Dla  potrzeb własnych specjalisty ŚODR będącego  właścicielem gospodarstwa 

wykonany samodzielnie przez specjalistę 10 % stawki obowiązującej

2.1.7    Założenie księgi rejestracji bydła:                  

do 10 szt. 100

11-30 szt. 150

31-50 szt. 230

pow. 50 szt. 280

Prowadzenie księgi rejestracji stada 50% stawki obowiązującej

2.1.8    Założenie księgi rejestracji owiec/kóz:                  

do 50 szt. 200

51-100 szt. 250

101-200 szt. 330

pow. 200 szt. 400

Prowadzenie księgi rejestracji stada 50% stawki obowiązującej

2.2.  Opracowanie planu przy pakiecie „rolnictwo zrównoważone”

2.2.1     do 5 tys. zł dotacji 5-letniej
138,00 zł+ 1% wartości dotacji 

(powiększone o podatek VAT) 

2.2.2     >5 - 10 tys. zł dotacji 5-letniej
138,00 zł + 2% wartości dotacji 

(powiększone o podatek VAT) 

2.2.3     10 - 30 tys. zł dotacji 5-letniej
275,00 zł + 2% wartości dotacji 

(powiększone o podatek VAT) 

2. Przygotowanie planu wraz z wnioskiem do działań PROW i innych programów pomocowych:

1.10 Sporządzenie ekspertyzy przyrodniczej na potrzeby programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego przy łącznej 

1.11 Sporządzenie planu poprawy dobrostanu zwierząt
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2.2.4     30 - 100 tys. dotacji 5-letniej
660,00 zł + 1% wartości dotacji 

(powiększone o podatek VAT)

2.2.5    Powyżej  100  tys. zł dotacji cena za usługę zostanie ustalona na podstawie 

umowy dwustronnej z beneficjentem
 nie mniej niż 2 013,00 zł

2.2.6   Bieżące prowadzenie księgi rejestracji bydła:           

do 10 szt. 50,00 zł

11-20 szt. 90,00 zł

21-30 szt. 120,00 zł

31-50 szt. 150,00 zł

pow. 50 szt. 180,00 zł

2.2.7    Bieżące prowadzenie księgi rejestracji owiec/kóz:     

do 20 szt. 100,00 zł

21-50 szt. 140,00 zł

51-100 szt. 190,00 zł

101-200 szt. 220,00 zł

pow. 200 szt. 250,00 zł

2.3  Zmiana do planu rolnośrodowiskowo- klimatycznego oraz rolnictwo 

ekologiczne

2.3.1   Do 3 ha UR 55 zł

2.3.2   Od 3,01 -  5,00 ha UR 88 zł

2.3.3   Od 5,01 – 10,00 ha UR 132 zł

2.3.4   Od 10,01 – 20,00 ha UR 220 zł

2.3.5   Od 20,01 – 50,00 ha UR 275 zł

2.3.6   Powyżej 50 ha UR 330 zł

2.3.7   Rozszerzenie pakietu wpływające na wzrost płatności  według ceny usługi za plan 

2.3.8   Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 

do 10 tyś. zł  dotacji 5-letniej
50 zł + 1%  wartości dotacji 

(powiększone o podatek VAT)

10,01 – 30 tyś. zł  dotacji 5-letniej
120 zł + 1%  wartości dotacji 

(powiększone o podatek VAT)

30,01 – 50 tyś. zł  dotacji 5-letniej
200 zł + 1%  wartości dotacji 

(powiększone o podatek VAT)

pow. 50,01 tyś. zł dotacji 5-letniej
300 zł + 1 %  wartości dotacji 

(powiększone o podatek VAT)

2.4  Roczna pomoc merytoryczna w trakcie realizacji programu dla gospodarstw 

realizujących zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatyczne oraz rolnictwo 

ekologiczne – kompleksowa obsługa obowiązującej dokumentacji

(UR będące w pakiecie).

2.4.1    Do 3 ha UR 88 zł

2.4.2    Od 3,01 -  5,00 ha UR 165 zł

2.4.3    Od 5,01 – 10,00 ha UR 275 zł

2.4.4    Od 10,01 – 20,00 ha U 495 zł

2.4.5    Od 20,01 – 50,00 ha UR 550 zł

2.4.6    powyżej 50 ha UR 990 zł

2.5 Grupy  producentów  rolnych  -  wniosek  o  przyznanie  pomocy

finansowej lub wniosek o płatność.
550 zł

2.6  Modernizacja oraz inwestycje w gospodarstwach rolnych:

2.6.1.   Przygotowanie   wniosku   o   dofinansowanie   wraz   z   planem rozwoju  

gospodarstwa  dla  operacji  przyczyniających  się  do  wzrostu wartości dodanej  (GVA) 

oraz obsługa wniosku do dnia podpisania umowy między Beneficjentem a ARiMR

1500,00 zł + 1% kwoty powyżej 50 tys. zł 

dotacji

(powiększone o podatek VAT)

2.6.2   Zmiana   zakresu   rzeczowo-finansowego   operacji   na   żądanie beneficjenta 369 zł
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2.6.3. Przygotowane wniosku o refundację
500,00 zł  + 3,00 zł za każdą fakturę 

powyżej 10szt.

2.6.4. Przeprowadzenie postępowania w zakresie zasad konkurencyjności

250,00 zł – do dwóch

maszyn/wyposażenia + 70,00 zł za każdą 

kolejną maszynę

2.6.5. Przygotowanie informacji po realizacji operacji wraz z wymaganą dokumentacją. 100 zł

2.7. Restrukturyzacja małych gospodarstw

2.7.1   Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z planem rozwoju oraz obsługa 

wniosku do dnia przyznania decyzji.
1 476 zł

2.7.2  Przygotowanie wniosku o płatność I rata 180 zł

2.7.3   Przygotowanie wniosku o płatność II rata
465,00 zł  + 3,00 zł za każdą fakturę 

powyżej 10szt.

2.7.4  Zmiana zakresu rzeczowo-finansowego operacji (zmiana Ekonomicznego Planu 

Operacyjnego)
225 zł

2.7.5 Przygotowanie informacji po realizacji operacji wraz z wymaganą dokumentacją. 100 zł

2.8 Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa 375 zł

2.9 Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

2.9.1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z planem rozwoju oraz obsługa 

wniosku do dnia przyznania decyzji.

1% wartości dotacji, ale nie mniej niż 

1660,00 zł.

2.9.2.  Przygotowanie wniosku o refundację
465,00 zł + 3,00 zł za każdą

fakturę >10 szt.

2.9.3.  Zmiana zakresu rzeczowo-finansowego operacji (zmiana Ekonomicznego Planu 

Operacyjnego)
369 zł

2.9.4. Przygotowanie informacji po realizacji operacji wraz z wymaganą dokumentacją. 100 zł

2.10 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

2.10.1 Rolnicy rozpoczynający działalność gospodarczą

2.10.1.1   przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z planem oraz obsługa 

wniosku do dnia podpisania umowy między Beneficjentem a ARiMR

830,00 zł   + 1% powyżej

20 tys. Dotacji (powiększone o podatek 

VAT)

2.10.1.2 przygotowanie wniosku o refundację
600,00 zł + 3,00 zł za każdą

fakturę powyżej 10 szt.

2.10.2  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą

2.10.2.1 przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z planem oraz obsługa 

wniosku do dnia podpisania umowy między Beneficjentem a ARiMR

7 380 zł

7 380,00 zł  + 1% powyżej

500 tys. dotacji

(powiększone o podatek VAT)

2.10.2.2  przygotowanie wniosku o refundację
 923 zł+ 3,00 zł za każdą fakturę powyżej 

10 szt.

2.11 Rozwój usług rolniczych

 2.11.1. przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z planem oraz obsługa wniosku 

do dnia podpisania umowy między Beneficjentem a ARiMR

915,00 zł + 1% powyżej 50 tys. zł dotacji

(powiększone o podatek VAT)

2.11.2  Przygotowanie wniosku o refundację
600,00 zł + 3,00 zł za każdą fakturę 

powyżej 10 szt.

2.11.3  Zmiana zakresu rzeczowo-finansowego operacji (zmiana Ekonomicznego Planu 

Operacyjnego)
369 zł

2.11.4 Przygotowanie informacji po realizacji operacji wraz z wymaganą dokumentacją. 100,00 zł

2.12  Premia dla młodych rolników

2.12.1 przygotowanie planu rozwoju gospodarstwa, wniosku o pomoc oraz obsługa 

wniosku do dnia przyznania decyzji.
1 476 zł

2.12.2 Przygotowanie wniosku o płatność I rata 180 zł

2.12.3 przygotowanie wniosku o refundację II raty wraz ze sprawozdaniem z realizacji 

założeń planu rozwoju gospodarstwa

465,00zł + 3,00 zł za każdą fakturę >10 

szt
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2.12.4 Przygotowanie informacji po realizacji operacji wraz z wymaganą dokumentacją. 100,00 zł

2.13  Program Operacyjny Rybactwo i Morze

2.13.1 przygotowanie wniosku o dofinansowanie
671,00 zł + 0,7% powyżej 50 tys. zł 

dotacji (powiększone o podatek VAT

2.13.2 przygotowanie wniosku o refundację 286 zł

2.14 Uczestnictwo rolników w systemach jakości

2.14.1 przygotowanie wniosku o płatność 27 zł

2.14.2 przygotowanie wniosku o refundację
5% kwoty dotacji

(powiększone o podatek VAT)

2.15 Wypełnienie wniosku o dopłatę do materiału siewnego

2.15.1 do 5 działek ewidencyjnych 22 zł

2.15.2 za  każdą kolejną działkę 2 zł

2.15.3 Wypełnienie wniosku do Agencji Nasiennej (AGNAS) 44 zł

2.16 Przygotowanie wniosku o zalesienie:

2.16.1 1 – 5 działek ewidencyjnych 55 zł

2.16.2 powyżej 5 działek ewidencyjnych – dodatkowo za każdą działkę 6 zł

2.17 „Małe projekty” w ramach działania Leader

2.17.1 przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz obsługa do dnia podpisania 

umowy między Beneficjentem a Urzędem Marszałkowskim
375 zł

2.17.2 przygotowanie wniosku o refundację 185 zł

2.17.3 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność (LGD)

2.17.3.1 przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z biznesplanem  oraz obsługa 

do dnia podpisania umowy między Beneficjentem a Urzędem Marszałkowskim

1500,00 zł +1% pow. 50 tys. zł dotacji 

(powiększone o podatek VAT)

2.17.3.2  przygotowanie wniosku o refundację
465,00 zł + 3,00 zł za każdą fakturę >10 

szt.

2.17.3.3  zmiana zakresu rzeczowo - finansowego operacji 369 zł

2.17.3.4  przygotowanie informacji po realizacji operacji wraz z wymaganą 

dokumentacją.
100,00 zł

2.18  Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

2.18.1 wniosek o dofinansowanie +  wniosek o refundację
750 zł

2.19   Inwestycje   zapobiegające   zniszczeniu   potencjału   produkcji rolnej

2.19.1 wniosek o dofinansowanie +  wniosek o refundację
750 zł

2.20 Przygotowanie dokumentacji i wniosku do jednostki certyfikującej  dla 

gospodarstwa ekologicznego
66 zł

2.21  Sporządzenie  rocznego  planu  nawożenia  w  tym  sporządzenie bilansu 

azotu metodą “na powierzchni pola”:

2.21.1  Do 1 ha UR 8 zł

2.21.2  Powyżej 1 ha UR 8,00 zł + 3,00 zł za każdy ha > 1 ha UR

2.22 Opracowanie bilansu paszowego w gospodarstwie w oparciu o obrót stada 220 zł

2.23 Przygotowanie dokumentacji i wniosku wsparcie inwestycji w środki 

zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych 

klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

300 zł

2.24 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych

2.24.1 przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i wniosku o 

refundację
1 476 zł

2.25 Program azotanowy

2.25.1 sporządzenie planu nawożenia azotem:

- przy liczbie działek rolnych do 10 60 zł
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- powyżej 10 działek rolnych, za każdą następną działkę 4 zł

- jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca, za sporządzenie obrotu 

stada dodatkowo za jeden gatunek zwierząt
30 zł

2.25.2 wyliczenie maksymalnych dawek azotu 0 zł

- przy liczbie działek rolnych do 10 53 zł

- powyżej 10 działek rolnych, za każdą następną działkę 3 zł

- jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca, za sporządzenie obrotu 

stada dodatkowo za jeden gatunek zwierząt
30 zł

2.25.3 sporządzenie ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem 

azotem
90 zł

2.26 Sporządzenie wniosku w ramach „Ogólnopolskiego Programu Regeneracji 

Środowiskowej Gleb Poprzez ich Wapnowanie”

2.26.1 przy liczbie działek ewidencyjnych do 15 75 zł

2.26.2 za każdą kolejną działkę powyżej 15 3 zł

3. Opracowanie biznes planu do kredytów preferencyjnych i komercyjnych:

3.1    Kwota    kredytu    na    inwestycje    rolnicze    realizowane    w

gospodarstwie rolnym:

3.1.1 Do 20 000 zł 451 zł

3.1.2 Od 20 001 zł – 50 000 zł 671 zł

3.1.3 Od 50 001 zł – 100 000 zł 1 122 zł

3.1.4 Od 100 001 zł – 200 000 zł 1 705 zł

3.1.5 Od 200 001 zł – 500 000 zł 2 255 zł

3.1.6 Od 500 001 zł – 1 000 000 zł 2 915 zł

3.1.7 Kwota kredytu > 1 000 000  zł

2915,00 zł + 0,1%  kwoty kredytu 

powyżej 1 mln zł

(powiększone o podatek VAT)

3.2   Kwota   kredytu   na   inwestycje   realizowane   przez   podmioty

gospodarcze:

3.2.1 Do 50 000 zł 781 zł

3.2.2 Od 50 001 zł – 100 000 zł 1 562 zł

3.2.3 Od 100 001 zł – 200 000 zł 2 255 zł

3.2.4 Od 200 001 zł – 500 000 zł

2255,00 zł + 0,3% kwoty kredytu 

powyżej 100 tys. Zł

(powiększone o podatek VAT)

3.2.5 Od 500 001 zł – 1 000 000 zł

3355,00 zł + 0,2% kwoty kredytu 

powyżej 500 tys. Zł

(powiększone o podatek VAT)

3.2.6 Kwota kredytu > 1 000 000 zł

5060,00 zł + 0,1% kwoty kredytu 

powyżej 1 mln zł

(powiększone o podatek VAT)

3.3  Wykonywanie audytów energetycznych na potrzeby Urzędu Regulacji 

Energetyki

(potwierdzenie istnienia plantacji roślin energetycznych lub sadu oraz powierzchni, z 

których można pozyskać biomasę na cele energetyczne)

3.4 Gospodarstwo rolne – producent biomasy:

3.4.1    lustracja plantacji roślin energetycznych lub karczowanego sadu

3.4.1.1  do 5 działek ewidencyjnych 101 zł

3.4.1.2 od 6 do 10 działek ewidencyjnych 108 zł

3.4.1.3 od 11 do 15 działek ewidencyjnych 115 zł

-3.4.1.4 16 i więcej działek ewidencyjnych 122 zł

3.5  Przedsiębiorcy    –  podmioty  handlujące  biomasą  (jak  również zajmujące 

się karczowaniem sadów):

3.5.1    lustracja plantacji roślin energetycznych lub karczowanego sadu

3.5.1.1 do 5 działek ewidencyjnych 129 zł

3.5.1.2 - od 6 do 10 działek ewidencyjnych 135 zł

3.5.1.3 od 11 do 15 działek ewidencyjnych 142 zł
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Nazwa usługi Cena brutto

3.5.1.4  16 i więcej działek ewidencyjnych 149 zł

3.6 Lustracja  sadu,  w  którym  biomasa  pochodzić  będzie  z  cięć 

pielęgnacyjnych (prześwietlających)

3.6.1 do 5 działek ewidencyjnych 54 zł

3.6.2 od 6 do 10 działek ewidencyjnych 61 zł

3.6.3  od 11 do 15 działek ewidencyjnych 68 zł

3.6.4  16 i więcej działek ewidencyjnych Dodatkowo przy zleceniu zwrot kosztów 

delegacji i pobytu.
74 zł

4. Przygotowanie wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki

4.1 Wypełnianie   wniosku   o   wydanie   promesy   lub   koncesji   na

wytworzenie energii elektrycznej dla podmiotów gospodarczych
947 zł

5. Wykonanie audytu opłacalności budowy instalacji OZE

5.1 Wykonanie kalkulacji opłacalności budowy instalacji OZE fotowoltaika, kolektory 

cieplne, kotły biomasowe
271 zł

6. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy instalacji OZE

6.1 Wniosek   o   dofinansowanie   na   budowę   instalacji   OZE   dla rolników 1 515 zł

6.2 Wniosek   o   dofinansowanie   na   budowę   instalacji   OZE   dla podmiotów 

gospodarczych
1 894 zł

7. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby KOWR

7.1  Sporządzenie  opinii  dotyczącej  rękojmi  należytego  prowadzenia działalności 

rolniczej
28 zł

Nazwa usługi Cena brutto

1.Ocena użyteczności maszyn rolniczych :

1.1 przy wartości maszyn do 2 000,00 zł 165 zł

1.2 przy wartości maszyn > 2 001,00 zł
165,00 zł + 0,5% wartości maszyny

(powiększone o podatek VAT)

1.3 atestacja sprzętu do stosowania ŚOR 121,00 zł/ wybrany sprzęt

Nazwa usługi Cena brutto

1.Reklama na łamach Śląskich Aktualności Rolniczych:

1.1 Wkładka gotowych materiałów reklamowych do gazety
550 zł

1.2 Artykuł sponsorowany, format A-4 528 zł

1.3 Reklama kolorowa, format A-4 wewnątrz gazety 1 045 zł

1.4 Reklama kolorowa, format A-4 zewnętrzna strona okładki 1 320 zł

1.5 Reklama kolorowa, format A-4 wewnętrzna strona okładki 1 210 zł

1.6 Opracowanie i skład graficzny reklamy
162 zł +

36,90 zł za każdą godzinę poprawek

Reklamy w mniejszych formatach odpłatne proporcjonalnie niżej

2.Ogłoszenia drobne :

2.1 ogłoszenie na  ½  strony 297 zł

2.2 ogłoszenie na  ¼   strony 154 zł

2.3 ogłoszenie na 1/8   strony 83 zł

3.Kserokopia czarno – biała/kolorowa:

3.1 Format A-3, jednostronna 0,47/0,95 zł

3.2 Format A-3, dwustronna 0,68/1,35 zł

3.3 Format A-4, jednostronna 0,23/0,46 zł

3.4 Format A-4, dwustronna 0,34/0,68 zł

3.5 Format A-5, jednostronna 0,15/0,30 zł

3.6 Format A-5, dwustronna 0,23/0,46 zł

3.7 Wydruki z elementami grafiki stanowiącymi > 50% powierzchni wydruku 250% kwoty danego formatu

3.8 Usługa poligraficzna za 1 arkusz drukarski 0,37 zł

II. OCENA MASZYN ROLNICZYCH

III. USŁUGI WYDAWNICZE I POLIGRAFICZNE
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Nazwa usługi Cena brutto

4.Reklama na stronie WWW.czwa.odr.net.pl:

4.1  926 x 366    Strefa czerwona   A  - 10 boksów 555 zł

4.2  223 x 89     Strefa zielona        B - 10 boksów 446 zł

4.3  223 x 89     Strefa niebieska    C - 5 boksów 338 zł

5.Wydruk mapek do wniosków / szt./ 2 zł

6.Druk ulotek, broszur, instrukcji itp.:

6.1      1 arkusz drukarski, czarno-biały 2 zł

6.2      1 arkusz  drukarski, kolor 3 zł

7.Sprzedaż wydawnictw:

7.1 Śląskie Aktualności Rolnicze /szt./ 3 zł

Nazwa usługi Cena brutto

1.Kurs  (przygotowujący  do  uzyskania  tytułów  kwalifikacyjnych  w zawodach 

przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej)

1.1 Na tytuł wykwalifikowanego robotnika i mistrza w zawodach rolniczych 1045,00zł /uczestnika

1.2 operatora kombajnu zbożowego 550,00 zł/ uczestnika

1.3 operatora sieczkarni polowej 550,00 zł / uczestnika

operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni polowe 660,00 zł / uczestnika

2. Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

2.1        szkolenie dla osób wykonujących zabiegi w zakresie stosowania środków 

ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych 

środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 

sprzętu stosowanego w kolejnictwie

2.1.1  podstawowe (14 godzin) 138,00 zł / uczestnika

2.1.1  uzupełniające (7 godzin) 104,00 zł / uczestnika

2.2     szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (dawniej 

obrót i konfekcjonowanie)

2.2.1 podstawowe (24 godzin) 334,00 zł / uczestnika

2.2.1  uzupełniające (7 godzin) 150,00 zł / uczestnika

2.3     szkolenie z integrowanej produkcji roślin

2.3.1  podstawowe (16 godzin) 173,00 zł / uczestnika

2.3.2  uzupełniające (7 godzin) 104,00 zł / uczestnika

3. Inne kursy szkoleniowe (wg zapotrzebowania)
Według kalkulacji indywidualne - nie 

mniej niż 345,00 zł / uczestnika

4.Organizacja i prowadzenie szkoleń na zlecenie 707 zł

Nazwa usługi Cena brutto

1.Organizacja krajowej wystawy rolniczej w Częstochowie:

1.1 Powierzchnia zabudowana hali:

1.1.1 wyposażenie podstawowe 221,00 zł/m2

1.1.2 wyposażenie zgodne z zamówieniem wystawcy  wycena wg. Zamówienia

1.1.3 Powierzchnia niezabudowana hali 74 zł

1.2 Powierzchnia na zewnątrz przeznaczona na maszyny rolnicze:

1.2.1 do 50 m2 66 zł

1.2.2 powyżej 50 m2 52 zł

1.3 Powierzchnia na zewnątrz przeznaczona na targi pszczelarskie 96 zł

1.4 Kiermasz kwiatów i drzew ozdobnych 111 zł

1.5 Stoiska handlowe:

1.5.1 główny deptak 177 zł

1.5.2 boczne chodniki 89 zł

1.6  Stoisko gastronomiczne (grille) boczny chodnik max do 14mb 2 952 zł

2.Organizacja Dni Otwartych Drzwi w Mikołowie:

(dotyczy opłaty za 2 dni)

2.1  Powierzchnia na zewnątrz:

IV.   USŁUGI SZKOLENIOWE

V.  ORGANIZACJA WYSTAW, TARGÓW IMPREZ ZWIĄZANYCH

Z PROMOCJĄ REGIONU, GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH, EKOLOGICZNYCH
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Nazwa usługi Cena brutto

2.1.1 za 1 m2 do pow. 30 m2 30 zł

2.1.2 za każdy następny  m2 powyżej 30 do 150 m2 19 zł

2.1.3 za każdy następny m2 powyżej 150 m2 12 zł

2.2 Wypożyczenie namiotów: 0 zł

2.2.1 mały 3m x 3m 240 zł

2.2.1 duży śr. 6m 600 zł

2.3  Podłączenie do sieci elektrycznej (moc 240V) (opłata ryczałtowa) 37 zł

3.Opracowanie     i     druk     materiałów     reklamowych     promujących 

gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne

-     Minimum 50 gospodarstw

29,00 zł / gospodarstwo

4.Opracowanie i prowadzenie strony internetowej dla gospodarstw 1 353,00 zł / gospodarstwo

5.Reklama w internecie – przygotowanie i prowadzenie przez 1 rok zespołowej 

oferty internetowej dla gospodarstw
29,00 zł / gospodarstwo

Nazwa usługi Cena brutto

1.Wynajem sal szkoleniowych:

1.1 Sala na 1 dzień szkolenia 330 zł

1.2 Sala na 1 godz. (nie mniej niż 4 godz.) 33 zł

1.3 Sala z zapleczem kuchennym na 1 dzień szkoleniowy 385 zł

1.4 Sala z zapleczem kuchennym na 1 godz. (nie mniej niż 4 godz.) 50 zł

1.5 Sala komputerowa bez obsługi na 1 dzień 561 zł

1.6 Sala komputerowa z obsługą  na 1 dzień 781 zł

1.6 Sala z zapleczem kuchennym i obsługą

W zależności od zlecenia i poziomu 

zawansowania obsługi, nie mniej niż 

744,00 zł

2.Wynajem wolnych  lokali biurowych, pomieszczeń magazynowych oraz placu

Umowy według indywidualnej negocjacji 

uwzględniającej właściwości terenu pod 

względem podaży i popytu oraz 

uzyskiwanych cen  na  podobne lokale na 

danym terenie – nie mniej niż 7,00 zł/m2 

,

inne pomieszczenia poza biurowymi 

imagazynowymi  nie mniej niż

4,00 zł/m2.

Nazwa usługi Cena brutto

1.Wynajem pokoju gościnnego w obiekcie ŚODR w Częstochowie 68,00 zł od osoby / dobę

2.Wynajem pokoi w hotelu AGRO w Mikołowie:

2.1 Jednoosobowego z łazienką 110,00 zł / dobę

2.2 Dwuosobowego z łazienką 176,00 zł / dobę

2.3 Trzyosobowego z łazienką 231,00 zł / dobę

2.7 Grupy zorganizowane

według indywidualnej negocjacji 

uwzględniającej wielkość grupy i czas 

pobytu (nie mniej niż 55,00 

zł/osobę/dobę)

2.8 śniadania 25,00 zł / osobę

3. Organizacja imprez okolicznościowych - urodziny, komunie, wesela i inne. 

(Cena uzależniona od ilości uczestników i menu)
66,00 – 154,00 zł /osobę

Nazwa usługi Cena brutto

VIII.  POZOSTAŁE  USŁUGI

VI.  UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

VII.  USŁUGI HOTELARSKIE I GASTRONOMICZNE
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Nazwa usługi Cena brutto

1. Rozliczanie podatku VAT dla rolników:
88,00 zł/m-c

+ 2,00 zł/fakturę

2. Sprzedaż płodów rolnych z własnego pola Ośrodka Według cen rynkowych

3.Wystawienie duplikatu zaświadczenia potwierdzającego

kwalifikacje rolnicze.
22 zł

4. Dzierżawa gruntów rolnych

Cena wywoławcza  to 3q pszenicy rocznie 

za 1 ha gruntów wg średniej krajowej 

ceny skupu publikowany przez GUS za 

każde półrocze roku kalendarzowego

Wszystkie ceny podano w kwotach brutto.

Ustala się upusty dla stałych beneficjentów Ośrodka w wysokości:

- 5% - korzystanie z dowolnych płatnych usług Ośrodka min. przez 3 lata wstecz;

- 10% - korzystanie z dowolnych płatnych usług Ośrodka min. przez 5 lat wstecz;

1.   W  przypadku  poprawek  do  wniosku  PROW  nie  sporządzonego  przez  specjalistów  ŚODR obowiązuje  opłata  jak  za  

wykonanie  takiego  wniosku  wg  stawki  wynikającej  z  niniejszego cennika.

2.   Ceny   usług  hotelarsko   –   gastronomicznych   podlegają   negocjacji   i   mogą   ulec   zmianie w zależności    od    specyfikacji    

i    życzenia    klienta    (dotyczy    to    szczególnie    imprez okolicznościowych np.: wesela, komunie itp. oraz grup 

zorganizowanych).

3.   Kalkulacja cen za wyżywienie:

Koszty bezpośrednie+ koszty pośrednie+ marża = cena końcowa netto

4.   W celach marketingowych dopuszcza się wprowadzanie cen promocyjnych (nie więcej niż o 30%  kwoty  obowiązującej)  na      

wyszczególnione  w  niniejszym  Cenniku  Usługi,  poprzez stosowne Zarządzenie Dyrektora ŚODR.

5.   W przypadku uzyskania przez ŚODR zlecenia na inną usługę niż ujęte w Cenniku Usług, cena za   usługę   zostanie   ustalona   

przez   Dyrektora   ŚODR   na   podstawie   kalkulacji   kosztów wykonania tej usługi.

6.   Przy  wypełnianiu  wniosku  o  dopłaty  bezpośrednie  (pkt.  1.1.  i    pkt.  1.2.  w  niniejszym

Cenniku) na wniosek doradcy Dyrektor ŚODR może dokonać obniżenia ceny obowiązującej do 50% dla rolników dotkniętych 

klęską żywiołową.

Częstochowa, dn. 06.04.2022r.
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