
 

 

Wsparcie gospodarstw sadowniczych  

z Gminy Warka poszkodowanych  

w wyniku przymrozków w 2017 r. 

 

 

W ramach projektu Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji, zapraszamy gospodarstwa sadownicze 

z gminy Warka, które zostały poszkodowane w wyniku przymrozków, do udziału w konkursie 

wsparcia środkami ochrony roślin, których darczyńcą jest firma Arysta LifeScience. 

Organizatorem konkursu  jest lider Partnerstwa Jabłkowa Warka - Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 

 

1. Cel  

Intencją konkursu jest by pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących. Chodzi szczególnie o takie 

gospodarstwa, gdzie nie ma zabezpieczenia finansowego na trudną sytuację w wyniku przymrozków 

w postaci posiadanego majątku gospodarstwa.  

Ponadto organizatorowi i darczyńcy zależy, aby pomoc ta była efektywnie spożytkowana dla 

zapewnienia ochrony upraw.  
 

2. Zakres wsparcia 

Planowane jest wsparcie 3 gospodarstw poprzez przekazanie środków ochrony roślin będących w 

ofercie Arysta LifeScience o wartości ok. 5 tys. zł na gospodarstwo, z przeznaczeniem na ochronę 

roślin w okresie lipiec 2017 – czerwiec 2018.  

Środki planowane do przekazania na 1 gospodarstwo: 

 

Nazwa Ilość Wartość 

ASAHI SL 20 L 20 l 1800 

CAPTAN 80 WG  10 KG GRANUL. 20 kg 1000 

INDOFIL 80 WP 25 KG 25 kg 500 

PYRUS 400SC 5L 10 l 900 

RAPTOR 263 SC 5L 10l 400 

ZOOM 11SC 1L 1l 620 

 
3. Odbiorcy 

1. Do udziału zaproszone są gospodarstwa z terenu Gminy Warka spełniające poniższe warunki 

równocześnie: 

 O powierzchni upraw sadowniczych 5-10 ha 

 Z liczbą minimum dwojga dzieci (w wieku 0-6 lub uczące się)  
 

2. Warunki pierwszeństwa: 

 W rodzinie jest dziecko uczące się, które było lub jest Stypendystą Lokalnego 

Funduszu Stypendialnego W.A.R.K.A. 

 Jeden z członków rodziny jest chory, co jest  przyczyną trudności finansowych w 

gospodarstwie  
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4. Forma i termin zgłoszenia 

1. Zgłoszenia udziału należy dokonać na formularzu będącym załącznikiem do niniejszych 

zasad. 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane w następujący sposób (jedna z poniższych form):  

a) osobiście w Skrzynce Kontaktowej na wareckim rynku  

w dniach od 5 do 8 czerwca oraz od 20 do 23 czerwca, w godzinach 9.00 – 15.00  

lub  

b) mailem skan zgłoszenia na adres warka@stowarzyszeniewarka.pl   

w dniach od 5 do 23 czerwca. 

 

5. Sposób wyboru 

1. Ocenie zostaną poddane wnioski, spełniające warunki formalne tj.: 

a) wypełnione czytelnie wszystkie pola (w przypadku pól które dotyczą danego 

gospodarstwa udzielenie wyczerpującej odpowiedzi) 

b) zaznaczone wszystkie oświadczenia 

c) podpis właściciela składającego wniosek 

2. Z poprawnych formalnie wniosków zostaną wybrane przez Komisję Oceniającą  

3 gospodarstwa, przy uwzględnieniu: 

a) warunków pierwszeństwa 

b) uzasadnienia konieczności przyznania pomocy oraz zakresu  strat w uprawach w wyniku 

przymrozków 

3. W skład Komisji oceniającej  wejdą: 

a) 2 osoby reprezentujące Darczyńcę tj. firmę  Arysta LifeScience  

b) 1 osoba reprezentująca projekt Jabłkowa Warka - Owoc Naszej Pasji 

4. Wybrane 3 gospodarstwa będą przedmiotem spotkania właściciela gospodarstwa i Komisji na 

miejscu (w gospodarstwie).   

 O wizycie właściciel gospodarstwa zostanie uprzedzony telefonicznie (na podany w 

zgłoszeniu nr telefonu) 

 Termin wizyty - od 26 do 30 czerwca.  

5. Celem Komisji będzie zapoznanie się na miejscu z sytuacją gospodarstwa (wizyta w sadzie, 

rozmowa o sytuacji na terenie gospodarstwa).  

6. Komisja po dokonaniu wizyty w gospodarstwie może podjąć decyzję o przyznaniu lub 

nieprzyznaniu wsparcia bez podawania powodu decyzji. W przypadku podjęcia decyzji o nie 

przyznaniu wsparcia gospodarstwu znajdującemu się na liście wybranych 3 gospodarstw, pod 

uwagę wzięte będą kolejne zgłoszenia (po spełnieniu warunków). 

7. Komisja jest zobowiązana do przestrzegania zasad bezstronności w celu uniknięcia konfliktów 

interesów. 

8. Od decyzji Komisji nie ma możliwości odwołania się. 
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6. Przekazanie wsparcia 

1. Przekazanie wsparcia w postaci środków ochrony roślin wskazanych w pkt. 2,  odbędzie się 

na podstawie umowy darowizny pomiędzy Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. a właścicielem 

gospodarstwa.  

2. Nie ma  możliwości zamiany wsparcia rzeczowego na finansowe. 

3. Przekazanie wsparcia nastąpi do 7 lipca 2017r. 

 

Załącznik – formularz zgłoszenia 


