FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „DEMOKRATYZACJA BIO”
Projekt jest realizowany jest przez Fundację AgriNatura od września 2018 r. do grudnia 2019 r.
i finansowany z grantu Fundacji Carrefour.
Jego podstawowym celem jest pomoc rolnikom ekologicznym w rozwoju towarowej produkcji warzyw
pod względem zwiększenia wydajności produkcji, poszerzenia asortymentu i poprawy jakości. Dzięki
temu powinna zwiększyć się oferta handlowa warzyw ekologicznych dla konsumentów. Kolejnym
celem projektu jest wypromowanie dobrych przykładów mogących stanowić wzór i inspirację dla
rolników planujących towarową produkcję warzyw ekologicznych.
Aby zwiększyć szanse na zakwalifikowanie do projektu prosimy dokładnie wypełnić formularz
zgłoszeniowy i podać wszelkie informacje dotyczące gospodarstwa, istotne dla planowanego
rozwoju ekologicznej produkcji warzyw oraz motywacji do udziału w projekcie.
1.Dane identyfikacyjne zgłaszającego
(Nazwisko i imię)
2. Telefon kontaktowy, e-mail
3. Lokalizacja gospodarstwa (adres)
4. Nr certyfikatu rolnictwa ekologicznego,
rok pierwszego uzyskania,
jednostka certyfikująca
5. Całkowita powierzchnia gospodarstwa, ha
 grunty własne, ha
 grunty dzierżawione, ha
6. Powierzchnia użytków rolnych, ha
Powierzchnia użytków przeznaczona na
produkcję ekologiczną, ha
Powierzchnia użytków przeznaczona na
produkcję ekologiczną warzyw, ha
7. Obiekty wchodzące w skład gospodarstwa,
np. budynek inwentarski, szklarnia, tunel
foliowy, zakład przetwórczy, magazyn, chłodnia
i inne
8. Powierzchnia uprawy poszczególnych
gatunków warzyw (ha) i średni roczny zbiór (t,
kg)
Proszę podać odmiany uprawianych warzyw

9. Krótka informacja o pozostałej produkcji
roślinnej i/lub zwierzęcej (nazwa uprawy i jej
powierzchnia,
gatunek i liczba zwierząt)
10. Główne kanały sprzedaży
(odbiorcy indywidualni, targowisko, sklepy,
hurtownie, przetwórcy, sieci handlowe, inne
(proszę podać udział w sprzedaży, np. sklepy –
50%, hurtownie 30%)
11. Czy gospodarstwo uprawia nasiona warzyw
na własny użytek? Jeżeli tak, proszę podać
jakie?
12. Od kiedy w gospodarstwie są uprawiane
warzywa?
13. Czy gospodarstwo współpracuje formalnie
lub nieformalnie z innymi
rolnikami/przetwórcami itp. (proszę opisać
skrótowo)?
14. Czy gospodarstwo jest/było zaangażowane
w działalność społeczną lub edukacyjną
(np. przynależność do stowarzyszeń, grup
producenckich, itp.).
Jeśli tak, proszę je wymienić.
15. Czy gospodarstwo otrzymało nagrody,
wyróżnienia, dyplomy itp. - proszę podać rok i
nazwę konkursu/wyróżnienia?
16. Na co będzie przeznaczone dofinansowanie
w kwocie 3750 euro?
(można podać kilka propozycji)
17. Jak wpłynie na produkcję, sprzedaż lub
sytuację ekonomiczną gospodarstwa udział w
projekcie?
Dlaczego uczestnictwo w projekcie jest ważne
z punktu widzenia Państwa gospodarstwa?
18. Jakie są najważniejsze problemy produkcji
ekologicznej warzyw w Państwa
gospodarstwie?

19. Inne informacje mające wpływ na
realizację celów projektu i sytuację
gospodarstwa
(np. doświadczenie właścicieli /pracowników
gospodarstwa; sytuacja ekonomiczna i
finansowa; plany długoterminowe;
innowacyjne metody produkcji; zaangażowanie
w promocję rolnictwa ekologicznego;
współpraca z innymi podmiotami itp.)

Formularz prosimy przesłać e-mailem na adres: biuro@agrinatura.pl nie później niż 20
września 2018 r.
Przesyłając niniejszy formularz, zaświadczam, że dane w nim zamieszczone są prawdziwe i że
zgadzam się zaangażować się w działania przewidziane w projekcie oraz podpisać umowę
uczestnictwa z Fundacją AgriNatura. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych
podanych w formularzu w celu dokonania kwalifikacji przez Komisję Rekrutacyjną do projektu
„Demokratyzacja BIO”.
Informacja RODO: Informacje i dane osobowe zwarte w formularzu są poufne i są udostępniane
jedynie pracownikom Fundacji AgriNatura realizującym projekt oraz Komisji Rekrutacyjnej,
składającej się z przedstawicieli Zarządu Fundacji AgriNatura, ekspertów projektu oraz przedstawicieli
grantodawcy Fundacji Carrefour, w celu wyłonienia beneficjentów projektu. Przesyłając niniejszy
formularz zgadzają się państwo na przetworzenie zawartych w formularzu danych wyłącznie tym
celu. Dane te nie będą udostępniane publicznie, przekazywane komukolwiek innemu niż ww. ani
wykorzystane w inny sposób. Administratorem danych jest Fundacja AgriNatura z siedzibą
Świerże-Panki 25, 07-323 Zaręby Kościelne. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej
Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania lub usunięcia tych danych. Dane będą przechowywane do końcowego
terminu rozliczenia projektu z grantodawcą Fundacją Carrefour.
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