Projekt odrolnika.pl

Polski PROW na lata 2007-2013 w ramach osi 4 LEADER zapewniał producentom lokalnym
poprzez Lokalne Grupy Działania fundusze na potrzeby związane z zawiązywaniem
partnerstwa oraz współpracy np. w postaci lokalnych grup producenckich. W skład naszej
LGD Dunajec-Biała wchodzą cztery gminy: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn. W
łącznym obszarze tych samorządów wdrażana jest Lokalna Strategia Rozwoju. Lokalni
producenci z tego terenu w tym konkretnym przypadku zbudowali współpracę w postaci
stowarzyszenia konsumentów i producentów o nazwie GRUPA ODROLNIKA, która ma
siedzibę na terenie Gminy Pleśna.
Projekt powstał w 2010 roku wraz z uruchomieniem strony internetowej odrolnika.pl i w
kolejnych miesiącach bardzo szybko ewoluował. Inicjatywa powstała w celu wypromowania
obszaru działania LGD Dunajec-Biała jako miejsca wytwarzania wysokiej jakości produktów
żywnościowych. Obecnie w ramach inicjatywy skupionych jest ponad 20 producentów
z terenu LGD Dunajec-Biała i kilku spoza niej.
Rolnicy zrzeszeni wokół tego projektu wytwarzają produkty żywnościowe w szerokim
asortymencie począwszy od owoców poprzez warzywa a nawet kwiaty. W 2015 r. Grupa
otworzyła Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej. Celem powołania i budowy
Centrum Produktu Lokalnego jest promocja produktów lokalnych, a przez to wpływanie na
poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich - zwłaszcza obszaru
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.
Głęboko wierzymy, że Centrum Produktu Lokalnego pozwoli na rozwój tożsamości
społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich
oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Centrum Produktu Lokalnego zlokalizowane jest w samym środku zespołu dworskoparkowego we wsi Rzuchowa (Gmina Pleśna). Rzuchowa to wieś położona na malowniczej
trasie Tarnów - Nowy Sącz w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego,
10 km za Tarnowem. Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, to jedna z atrakcji regionu
w skład którego wchodzi: budynek centrum, park dworski i ogródek edukacyjny.
Zbudowaliśmy je w miejscu, w którym od XIII wieku wytwarzano produkty lokalne.

W ramach projektu powstał nowoczesny, ale wpisujący się w krajobraz budynek Centrum
Produktu Lokalnego o kubaturze blisko 400 m. kw., który pełni funkcje centrum kultury i
turystyki.

Wewnątrz znajdzie się sala konferencyjno-szkoleniowa na 60 osób i dwie mniejsze salki
zdolne pomieścić odpowiednio 30 i 15 osób - razem 105 osób. Mają się tam odbywać
wystawy, degustacje, warsztaty, prelekcje, lekcje z prezentacjami multimedialnymi, projekcje
filmów, konferencje, festiwale, spotkania tematyczne, kursy zdrowego gotowania i wiele
innych.

W jednym z pomieszczeń zaplanowano urządzenie studia kuchennego na potrzeby promocji
produktów lokalnych poprzez programy kulinarne. Studio kuchenne powstało w celu
utworzenia profesjonalnego miejsca do przygotowania odpowiednich zdjęć do wydawanych
książek kucharskich. Tu gotowane na bieżąco potrawy mogą zostać sfotografowane na
każdym etapie ich powstawania.

Studio pełni również funkcję studia telewizyjnego na potrzeby przygotowywanych przez
stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA programów telewizyjnych emitowanych w sieci
internet. Programy te mają za zadanie promować produkty lokalne i edukować
użytkowników sieci internet w zakresie zdrowego odżywiania.
W studio odbywają się też warsztaty kulinarne i prowadzona jest szkoła gotowania.

W Centrum Produktu Lokalnego znajdzie się też informacja na temat produktów lokalnych.

W Centrum Produktu Lokalnego na parterze przygotowaliśmy pomieszczenie
zaaranżowane na tzw. "kawiarnie" w którym przeprowadzamy bezpłatne degustacje i
prezentacje produktów tradycyjnych z Małopolski. W sali mieści się ok. 30 osób. W trakcie
prezentacji pokażemy jak powstaje "Zakliczyński sok malinowy" i co z niego można zrobić,
pokażemy czym się różnią "ogórki kiszone w studni" od tych ze sklepu, zaserwujemy do
degustacji ciasto z fasoli "Piękny Jaś z Doliny Dunajca" i wiele innych.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że prezentacje są bezpłatne jednak po stronie uczestnika
pozostaje dojazd oraz koszt zakupu produktów na potrzeby prezentacji.

OGRÓDEK WARZYWNY
Na terenie Gminy Pleśna istnieją urodzajne gleby pierwszej oraz drugiej klasy, dlatego też
korzystając z zasobów naturalnych przygotowano w miejscowości Szczepanowice
pokazowy warzywnik dla dzieci, w którym są uprawiane stare odmiany warzyw. Ten
pokazowo-edukacyjny warzywnik będący sposobem na utrzymanie lokalnego in situ
zlokalizowany został na terenie małego, rodzinnego i czynnego gospodarstwa rolnego, w
którym poza edukacją można otrzymać nasiona warzyw zagrożonych wyginięciem (stare
gatunki).
Dodatkowym aspektem jest zachowanie bioróżnorodności ponieważ obserwuje się masowe
zanikanie wielu gatunków i odmian oraz stopniową eliminację wielu starych lokalnych
odmian roślin uprawnych i ozdobnych. Nie ulega wątpliwości, że czynna ochrona
bioróżnorodności, polegająca na uprawie starych odmian i ras w miejscach ich naturalnego
występowania jest ochroną najlepszą, najbardziej godną propagowania.
Warzywnik został wyposażony w tablice informacyjną, drewnianą wiatę do pogadanek,
ławki i stoły.
Dla bezpośrednich uczestników zajęć tj. dzieci spotkanie z prawdziwymi warzywami będzie
miało znaczący wpływ kształtujący ich świadomość ekologiczną i konsumencką tj. dziecko
będzie świadome tego jak powinno wyglądać prawdziwe warzywo oraz dowie się, że nie
prawdziwy jest pogląd w myśl którego marchewka jeśli jest krzywa, nie proporcjonalna i nie
wygląda jak w supermarkecie to jest zepsuta i należy ją wyrzucić. Dzieci dowiedzą się, że
właśnie warzywa z ekologicznych lub tradycyjnych upraw może i wyglądają mniej
atrakcyjnie jednak ich smak jest nieporównywalnie lepszy od sklepowego. Dla środowiska

naturalnego będzie z korzyścią zachowanie starych odmian w miejscu ich naturalnego
występowania.

OGRÓDEK EDUKACYJNY
Obok Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej powstał ogródek edukacyjny dla dzieci.
W ogródku zostało zamontowanych 10 szt. drewnianych donic/korytek w których są
sadzone różnego rodzaju rośliny na potrzeby prowadzonych zajęć, 10 stołów ogrodowych
drewnianych i 20 ławek zdolnych pomieścić na raz grupę 60 osób w trakcie zajęć na wolnym
powietrzu. Dodatkowo w ogródku pojawiła się szklarnia o pow. 8 mkw. na potrzeby
prowadzenia zajęć z pikowania i produkcji rozsad.

Aktualnie grupa przygotowuje się do uruchomienia małej przetwórni w której będą
powstawać konfitury, soki, wypieki cukiernicze i wiele innych wyrobów. Przetwórnia
rozumiana jako Inkubator Przetwórstwa Lokalnego pozwoli zwiększyć dostępną ofertę, co
ma istotne znaczenie w procesie lojalizacji odbiorców, podniesie wartość dodaną produktów,
stworzy miejsca pracy na terenie gminy a także pozwoli lepiej zagospodarować nadwyżki
surowców. Rolnicy realizują sprzedaż swoich produktów w formie tzw. „Paczki od rolnika”,
która polega na tym, że wszyscy producenci prowadzą sprzedaż bezpośrednią, a
stowarzyszenie pełni funkcję koordynatora zajmując się równocześnie rozwojem projektu i
promocją sprzedaży. Dzięki temu rolnicy uzyskują zdecydowanie lepszą cenę za swoje
produkty zaś konsumenci mają dostęp do świeżej żywności wiadomego pochodzenia w
znacznie niższej cenie.

Pakowanie zamówionych produktów odbywa się w gospodarstwach rolnych, które
dysponują własnymi opakowaniami (jednakowymi dla wszystkich). Nazwa produktu
pozostaje własnością producenta który jest też twarzą swojego produktu – jest to dodatkowa
zachęta dla producentów, którym zależy na utrzymaniu wizerunku i marki.

Od nowego sezonu 2017 stowarzyszenie planuje zatrudnić kolejnych dwóch pracowników,
którzy usprawnią pracę grupy w zakresie logistyki, przyjmując zamówienia od klientów
i dostarczając zmówione paczki.
Dodatkowym nieprzewidzianym walorem tego przedsięwzięcia okazała się być możliwość
czerpania przychodów z produktów lokalnych bez konieczności ich sprzedaży. Wybrani
rolnicy w grupie stworzyli pakiet turystyczny obejmujący 10 gospodarstw rolnych w których
przyjmowane są zorganizowane wycieczki osób zainteresowanych popularyzacją tej formy
sprzedaży.

Podsumowując należy stwierdzić, że najważniejszym atutem projektu jest, jak to się dzieje
w wypadku sprzedaży bezpośredniej, wyeliminowanie łańcucha pośredników. Zamówiony
towar trafia bezpośrednio z rąk producenta do rąk klienta. Dzięki temu rolnik otrzymuje
lepszą zapłatę za swoja pracę a klient nabywa towar wysokiej jakości, sprawdzonego

pochodzenia. Ta forma sprzedaży i świadomość, że każdy członek grupy ma udział w
kreowaniu wspólnej marki zachęca uczestników projektu do pracy zespołowej i wytężonego
starania o utrzymanie wysokiej jakości wytwarzanych produktów.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.odrolnika.pl lub na stronie
www.paczkaodrolnika.pl

