Programy pomocowe dla rolników, w tym również hodowców, są prowadzone m.in.
z ramienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach funduszy
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.
Prezentujemy zestawienie informacji o aktualnych naborach do poszczególnych projektów
wraz z odnośnikami do źródłowych stron internetowych oraz danymi kontaktowymi
do regionalnych ośrodków świadczących usługi w zakresie doradztwa rolnego, których
wsparcie może okazać się pomocne w procesie składania wniosków.

Wersja: czerwiec 2021 r.
Autorzy poradnika:
Milena Kasińska-Kominiak
e-mail: mkasinska@deheus.com
tel. 735 208 926

Karolina Olejnicka
e-mail: kolejnicka@deheus.com
tel. 532 858 491

Poniższa tabela zawiera zestawienie podstawowych informacji o bieżących
naborach. Kliknięcie w nazwę wybranego projektu przenosi do bardziej
szczegółowych danych w obrębie tego dokumentu. Wiążące informacje są zawarte
na podstronach projektów na portalu internetowym ARiMR – linki do podstron
znajdują się w lewym dolnym rogu strony z opisem projektu oraz w ostatniej kolumnie
tabeli.

SZCZEGÓŁY AKTUALNYCH NABORÓW

Nazwa projektu

Terminy naboru

Cel

Link

Poddziałanie 3.1: Wsparcie na
przystępowanie do systemów jakości

od 31.05.2021
do 01.07.2021

Usprawnienie łańcucha dostaw żywności,
w tym przetwarzania i wprowadzania do
obrotu produktów rolnych, promowanie
dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem
w rolnictwie

kliknij, aby przejść
do strony projektu
na portalu ARiMR

Poddziałanie 4.1.3.: Modernizacja
gospodarstw rolnych – obszar A - D

od 21.06.2021
do 19.08.2021

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
rolnych.

kliknij, aby przejść
do strony projektu
na portalu ARiMR

Poddziałanie 4.1.3.: Modernizacja
gospodarstw rolnych – w obszarze
nawadniania w gospodarstwie

od 21.06.2021
do 19.08.2021

Wsparcie inwestycji związanych z
wykonaniem działań w zakresie
nawadniania w gospodarstwie.

kliknij, aby przejść
do strony projektu
na portalu ARiMR

Poddziałanie 5.2: Inwestycje
odtwarzające potencjał produkcji
rolnej

od 11.03.2021
do 31.12.2021

Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w
gospodarstwach straty spowodowane
klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń (ASF)

kliknij, aby przejść
do strony projektu
na portalu ARiMR

Poddziałanie 6.1: Premie dla młodych
rolników

Poddziałanie 6.3: Restrukturyzacja
małych gospodarstw – bez ASF

Poddziałanie 8.1: Wsparcie na
zalesianie i tworzenie terenów
zalesionych

Poddziałanie 8.5: Wsparcie na
inwestycje zwiększające odporność
ekosystemów leśnych i ich wartość
dla środowiska

od 31.03.2021
do 30.06.2021

Refundacja kosztów związanych z
prowadzeniem działalności w zakresie
produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym
produkcji materiału siewnego,
szkółkarskiego, hodowlanego lub
reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej,
roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych,
sadownictwa, hodowli i produkcji materiału
zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów
użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu
przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem
chowu i hodowli ryb.

kliknij, aby przejść
do strony projektu
na portalu ARiMR

od 31.03.2021
do 30.06.2021

Refundacja kosztów obejmujących
restrukturyzację gospodarstwa w zakresie
produkcji żywnościowych lub
nieżywnościowych produktów rolnych lub
przygotowania do sprzedaży produktów
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

kliknij, aby przejść
do strony projektu
na portalu ARiMR

od 01.06.2021
do 02.08.2021

Wsparcie na poniesione koszty wykonania
zalesienia, płatności za poniesione koszty
prac pielęgnacyjnych lub płatność za
utracone dochody z działalności rolniczej z
powodu wykonania zalesienia.

kliknij, aby przejść
do strony projektu
na portalu ARiMR

od 17.05.2021
do 27.06.2021

Wsparcie na realizację inwestycji
związanych z przebudową drzewostanu,
wprowadzenie drugiego piętra w
drzewostanie, dolesienie, zróżnicowanie
drzewostanu itp.

kliknij, aby przejść
do strony projektu
na portalu ARiMR

Poddziałanie 3.1.: Wsparcie na przystępowania do
systemów jakości
Beneficjentem działania jest rolnik – czyli osoba fizyczna lub prawna
bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, które prowadzą
działalność rolniczą.
Pomoc przyznawana jest Wnioskodawcy, który wytwarza produkty
rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w
ramach systemu jakości, który nie otrzymywał tego rodzaju wsparcia
dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego w
ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości
żywności" objętego PROW 2007-2013.
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu
(refundacja), poniesionych w ustalonych okresach pomocy, zgodnie z
przepisami obowiązującymi w trakcie naborów. Łączna wysokość
pomocy nie może wynieść więcej niż równowartość 2 000 euro na
gospodarstwo rocznie.
PRZEDMIOT NABORU
Do kosztów kwalifikowanych operacji zalicza się:
▪

koszty kontroli (w tym badań specjalistycznych i
analiz) oraz certyfikacji związanych z wydaniem
certyfikatu lub świadectwa jakości w okresie pomocy,

▪

koszt składki członkowskiej na rzecz grupy
producentów realizujących działania związane z
systemem jakości, na który składany jest
wniosek o płatność, poniesiony w okresie
pomocy,
koszty zakupu specjalistycznych publikacji
związanych z prowadzeniem produkcji w
zakresie systemu jakości, którego dotyczy
wniosek o płatność,
koszty zakupu pułapek feromonowych,
barwnych, lepowych.

▪

▪

ŹRÓDŁO INFORMACJI:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-20142020/dzialanie-3-systemy-jakosci-produktow-rolnych-i-srodkowspozywczych/poddzialanie-31-wsparcie-na-przystepowanie-dosystemow-jakosci.html

Poddziałanie 4.1.3: Modernizacja gospodarstw rolnych –
obszar A – D
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy spełniają określone w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21
sierpnia 2015 r. wymagania m.in.:
w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa
- w obszarze A, pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość
ekonomiczna gospodarstwa wynosi min. 13 tys. euro i max. 250
tys. Euro
- obszarze B, pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość
ekonomiczna gospodarstwa wynosi min. 13 tys. euro i max. 200
tys. Euro
- w obszarze C, pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość
ekonomiczna gospodarstwa wynosi min. 13 tys. euro i max. 200
tys. euro;
- w obszarze D, pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość
ekonomiczna gospodarstwa wynosi min. 13 tys. euro i max. 200
tys. euro
- realizacja operacji przez osoby wspólnie wnioskujące,
pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna
gospodarstwa osoby wspólnie wnioskującej wynosi max. 13 tys.
euro
▪ wielkości gospodarstwa rolnego - rolnik będący posiadaczem
samoistnym lub zależnym gospodarstwa o wielkości min. 1
ha i max. 300 ha użytków rolnych.
▪ prowadzonej działalności rolniczej - w gospodarstwie, którego
jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych
działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub
roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta
nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych.
▪ ma nadany numer identyfikacyjny
▪

PRZEDMIOT NABORU
Wsparciem mogą być objęte następujące rodzaje operacji:
rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego,
racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana
profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości
produkcji, modernizacja budynków inwentarskich, w tym ich
wyposażenie, lub budowa lub modernizacja magazynów paszowych
w gospodarstwach.

ŹRÓDŁO INFORMACJI:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-20142020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszara-d.html

Poddziałanie 4.1.3: Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania w gospodarstwie
O pomoc może ubiegać się rolnik, tj. osoba fizyczna, wspólnicy
spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa
handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli:
▪

▪

▪

▪

jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
a) gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, obejmującego
co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych,
sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych
zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów
pod rowami, lub
b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji
w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r.,
- położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanych dalej „gospodarstwem”;
w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi
w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie
produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu
i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach
naukowo-badawczych;
ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;
nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznaniu pomocy
na podstawie przepisów UE

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
▪

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tys.zł.

PRZEDMIOT NABORU
Wsparciem mogą być objęte następujące rodzaje operacji:
▪
▪
▪

wykonanie nowego nawodnienia,
ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem
nawadnianego obszaru.

ŹRÓDŁO INFORMACJI:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-20142020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszarnawadniania-w-gospodarstwie.html

Poddziałanie 5.2: Inwestycje odtwarzające potencjał
produkcji rolnej
Wsparcie mogą otrzymać rolnicy, którzy:
▪

▪

ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk
żywiołowych tj.: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki
wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi,
lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna;
rolnicy, którym powiatowy lekarz wenerynarii nakazał, w
drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu
zwalczania ASF;

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie
może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

PRZEDMIOT NABORU
Pomoc może być przyznana na inwestycje odtwarzające
zniszczone składniki gospodarstwa - w przypadku wystąpienia
klęsk żywiołowych. Natomiast, w przypadku wystąpienia ASF,
wsparcie może dotyczyć inwestycji, zgodnych z katalogiem
kosztów kwalifikowalnych, określonych w rozporządzeniu
wykonawczym MRiRW, innych niż związane z produkcją świń.

ŹRÓDŁO INFORMACJI:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-20142020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjalprodukcji-rolnej.html

Poddziałanie 6.1.: Premie dla młodych rolników
Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią
je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o
przyznaniu pomocy);
posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej
niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości
ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do
150 tys. euro;
przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Premia w wysokości 150 000 zł.

PRZEDMIOT NABORU
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w
gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do
sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w
kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym
inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co
najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.
Inwestycje w środki trwałe:
▪
▪
▪

nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o
przyznanie pomocy;
mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń
oraz wyposażenia;
w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona
inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących
własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot
użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek
samorządu terytorialnego.

ŹRÓDŁO INFORMACJI:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-20142020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html

Poddziałanie 6.3.: Restrukturyzacja małych gospodarstw –
bez ASF
Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:
▪

▪
▪
▪
▪

jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
- gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha
gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych,
gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub
gruntów pod rowami, lub
- nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie
działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest
mniejsza niż 13 tys. euro;
jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz
zobowiązał się do jego realizacji;
w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w
celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek,
działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub
zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

PRZEDMIOT NABORU
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w
gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do
sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w
kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym
inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co
najmniej 80% kwoty pomocy.
Inwestycje w środki trwałe:
▪
▪
▪

nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o
przyznanie pomocy;
mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń
oraz wyposażenia;
w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona
inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących
własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot
użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek
samorządu terytorialnego.

ŹRÓDŁO INFORMACJI:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-20142020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnoscigospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html

Poddziałanie 8.1.: Wsparcie na zalesienie i tworzenie
terenów zalesionych
Z pomocy może skorzystać rolnik (osoba fizyczna i prawna), jeżeli:
▪

▪

został mu nadany numer indentyfikacyjny w trybie przepisów o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności, który może być wykorzystany do ubiegania się o tę
pomoc,
jest właścicielem/współwłaścicielem gruntu przeznaczonego
do zalesienia lub właścicielem jest jego małżonek.

PRZEDMIOT NABORU
W ramach poddziałania rolnik może otrzymać następujące 3
formy pomocy:
▪

▪

▪

wsparcie na zalesienie – płatność za poniesione koszty
wykonania zalesienia oraz ewentualnych poprawek w drugim
roku, wypłacane jest jednorazowo w pierwszym roku
zalesienia, w wysokości od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha;
premia pielęgnacyjna - płatność za poniesione koszty prac
pielęgnacyjnych, wypłacana jest corocznie przez 5 lat, w
wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha. W ramach premii
pielęgnacyjnej można uzyskać również środki na ochronę
wykonanego zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną
poprzez użycie repelentów (424 zł/ha);
Premia zalesieniowa - płatność za utracone dochody z
działalności rolniczej, wypłacana jest corocznie przez 12 lat do
gruntów, na których przed wykonaniem zalesienia była
prowadzona działalność rolnicza, w wysokości 1 215 zł/ha.

ŹRÓDŁO INFORMACJI:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-20142020/dzialanie-8-inwestycje-w-rozwoj-obszarow-lesnych-ipoprawe-zywotnosci-lasow/podddzialanie-81-wsparcie-nazalesianie-i-tworzenie-terenow-zalesionych.html

Poddziałanie 8.5.: Wsparcie na inwestycje zwiększające
odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla
środowiska
Pomoc może uzyskać właściciel lasu, będący osobą fizyczną, prawną
lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
jeżeli:
▪

▪

został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności, który może być wykorzystany do ubiegania się o tę
pomoc,
zobowiązał się do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami
planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów
leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez
nadleśniczego.

PRZEDMIOT NABORU
Pomoc może być przeznczona na realizację inwestycji tj.:
▪
▪

▪

▪
▪

przebudowa składu gatunkowego drzewostanu;
zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek
gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat,
przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna
warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i
krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę, lub
założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są
wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu
biocenotycznym (…);
czyszczenia późne rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne
wykonywane w drzewostanie (…);
zabiegi ochronne przed zwierzyną polegające na: ogrodzeniu
remizy, zabezpieczeniu drzewek repelentami, zabezpieczeniu
drzewek osłonkami;

ŹRÓDŁO INFORMACJI:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-20142020/dzialanie-8-inwestycje-w-rozwoj-obszarow-lesnych-ipoprawe-zywotnosci-lasow/podddzialanie-85-wsparcie-nainwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ichwartosc-dla-srodowiska/2021.html

Pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy jest
świadczona zarówno przez firmy prywatne, jak i państwowe jednostki doradcze.
Taką rolę pełnią wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.
Na następnej stronie znajduje się zestawienie danych kontaktowych ODR. Poniższa
mapa zawiera odnośniki do stron internetowych - kliknij w wybrane województwo,
by przejść do strony Twojego ODR!

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI DORADZTWA ROLNICZEGO

ODR

Adres

Telefon

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
we Wrocławiu

ul. Zwycięska 8
53-033 Wrocław

71 339 80 21

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie

Minikowo 52
89-122 Minikowo k. Nakła n/Notecią

52 386 72 14

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli

ul. Pożowska 8
24-130 Końskowola

81 889 06 00

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Kalsku

Kalsk 91
66-100 Sulechów

68 385 28 68
68 385 20 91

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach

ul. Nowości 32
95-011 Bratoszewice

42 719 89 28

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach

ul. Osiedlowa 9
32-082 Karniowice

12 285 21 13

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie

ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa

22 571 61 00

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie

ul. Główna 1
49-330 Łosiów

77 443 71 00

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale

ul. Suszyckich 9
36-040 Boguchwała

17 870 15 07

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64
18-210 Szepietowo

86 275 89 00

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu

Lubań, ul. T. Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn

58 326 39 00

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 70/126,
42-200 Częstochowa

34 377 01 00

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego
w Modliszewicach

Modliszewice, ul. Piotrkowska 30,
26-200 Końskie

41 372 22 84

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91,
10-356 Olsztyn

89 535 76 84

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

ul. Sieradzka 29,
60-163 Poznań

61 868 52 72

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach

Barzkowice 2
73-134 Barzkowice

91 561 37 00

