
 

 

 

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

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w 

zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA zaprasza na szkolenie 

      „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” 

 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA 

 Dowiesz się co to jest wzmocniona warunkowość czyli normy i zasady, których 

niespełnienie będzie skutkowało karami w postaci potrąceń z dopłat 

bezpośrednich. 

 Poznasz  ekoschematy – nowe, dobrowolne roczne zobowiązana decydujące 

w 30% o sumie dopłat od 2023 r., 

 W trakcie szkolenia dowiesz się, że bioróżnorodność to nie wymysł polityków. 

 Ochrona bioróżnorodności to realne zyski dla rolników. 

 Chwasty też są potrzebne – jak pokazują badania ochrona bioróżnorodności pozytywnie 

wpływa na jakość gleby i jej zasobność w wodę, co przekłada się na ilość i jakość produkcji 

rolniczej. 

 W nowej perspektywie finansowej więcej środków finansowych dostaną Ci rolnicy, którzy 

będą robili więcej dla ochrony bioróżnorodności . 

 W dobie wysokich kosztów nawozów i środków ochrony roślin, należy przede wszystkim 

skupić się na nie chemicznych metodach ochrony roślin . 

 Konsumenci będą więcej płacić za produkty rolne i spożywcze wytwarzane z poszanowaniem 

bioróżnorodności, klimatu i środowiska. 

 Rolnicy korzystający z premii dla Młodych Rolników, mogą zaliczyć nasze szkolenie jako jedno 

z wymaganych szkoleń uzupełniających. 
 

Uczestnikami szkolenia, jako ostateczni odbiorcy mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie 
rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu 
„Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na 
rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

 

UWAGA!!! 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny!!! 

Liczba miejsc jest ograniczona!!! 

 

 

 

 

 
 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z biurem powiatowym  
Wielkopolskiej Izbie Rolniczej pod numerem telefonu 605 203 955. 

7 lutego 2023, godz. 8.30  

Dom Ludowy w Nosalach, Nosale 2,  63-640 Bralin 

 


