Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie jest Beneficjentem
„poddziałania 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu
zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.”
Celem operacji jest zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich
rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii
w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.
Celem szczegółowym poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz
ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu
uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje trzyletnie programy doradcze
dla 150 rolników aktywnych zawodowo z terenu pięciu powiatów województwa śląskiego
(lubliniecki, tarnogórski, wodzisławski, rybnicki i raciborski).
Programy usług doradczych realizowane są na dwóch podregionach:
•
•

Podregion bytomski obejmuje powiaty: lubliniecki i tarnogórski;
Podregion rybnicki i obejmuje powiaty: wodzisławski, rybnicki i raciborski.

Każdy Program doradczy składa się z trzech usług doradczych. Analiza sytuacji produkcyjnoekonomicznej gospodarstwa rolnego oraz rachunkowość w gospodarstwie rolnym są usługami
obligatoryjnymi w każdym gospodarstwie. Trzecia usługa jest dobierana do specyfiki i potrzeb
gospodarstwa z pakietu następujących usług:
•
•
•
•

Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji
o przystąpieniu do RSK oraz pomoc w realizacji RSK,
Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom
w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów

Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne.
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Powiat

Nuts -podregion

Nr. telefonu

wodzisławski
rybnicki
raciborski
lubliniecki
tarnogórski

rybnicki
rybnicki
rybnicki
bytomski
bytomski

32 455 17 06
32 423 77 71
32 415 26 10
34 351 30 20
32 285 18 47

Usługa doradcza współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW)

