Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
nazwa /imię i nazwisko Beneficjenta

Informacja na temat realizowanej operacji
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2014 - 2020

Działanie 16 "Wspólpraca"
1. Numer umowy o przyznaniu
pomocy

00036.DDD.6509.00018.2019.11

2. Tytuł operacji (krótki i zrozumiały,
"Zielone Mleko"
jedno kluczowe zdanie o operacji Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek serów
maks.150 znaków)
dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.

3. Wskazanie osoby pełniącej funkcje związane z kierowaniem operacją zgodnie z umową o przyznaniu pomocy
imię nazwisko

Grażyna Wera - Malatyńska, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

adres zamieszkania

Chojnice ul. Wysoka 3

adres e-mail

biuro@sandrylardv.pl

nr telefonu

(+48) 512 045 078

4. Wskazanie podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej! charakter (wybrad z listy)

I. Nazwa/imię nazwisko
siedziba/adres
adres e-mail
nr telefonu

podmioty doradcze
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
Ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice
biuro@sandrybrdy.pl
tel.:(+48) 523977964, :(+48) 512045078

II. Nazwa/imię nazwisko
siedziba/adres
adres e-mail
nr telefonu

podmioty doradcze
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Minikowo 1,89-122 Minikowo
sekretariat@kpodr.pl
tel.:(+48) 523867214

III. Nazwa/imię nazwisko
siedziba/adres
adres e-mail
nr telefonu

Jednostki naukowo-badawcze
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich vs Bydgoszczy
al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
BiuroRektora@utp.edu.pl
tel.(+48) 523749411

IV. Nazwa/imię nazwisko
siedziba/adres
adres e-mail
nr telefonu

Przedsiębiorstwa
Spółdzielcza Mleczarnia "SPOMLEK"
ul. Kleeberga 12,21-300 Radzyń Podlaski
spomlek@spomlek.pl
tel:. (+48) 833511500
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V. Nazwa/imię nazwisko
siedzibaladres
adres e-mail
nr telefonu

VI. Nazwa/imię nazwisko
siedziba/adres
adres e-mail
nr telefonu

VII. Nazwa/imię nazwisko
siedziba/adres
adres e-mail
nr telefonu

VIII.Nazwa/imię nazwisko
siedziba/adres
adres e-mail
nr telefonu

IX. Nazwa/imię nazwisko
siedziba/adres
adres e-mail
nr telefonu
X Nazwa/imię nazwisko
siedziba/adres
adres e-mail
nr telefonu

XI Nazwa/imię nazwisko
siedziba/adres
adres e-mail
nr telefonu

U-1.5/PROW2014-2020/16/20/8z

rolnicy
Jacek Pstrong
Łąski Piec 35, 89-530 Sliwice
+48 694590539

rolnicy
Tadeusz Szypryt
Nierostowo 15, 89-607 Konarzyny
+48 504080515

rolnicy
Józef Gostomczyk
Nierostowo 28, 89-607 Konarzyny
+48 784345702

rolnicy
Andrzej Pestka
Lipienice ul. Gdańska 2
+48 880548993

rolnicy
Stanisława Jansen
Skąpe 65/1, 87-140 Chelmża
+48 664016652

rolnicy
Marek Kalinowski
Kępniewo 116, 82 — 325 Markusy
+48 606398987

rolnicy
Grzegorz Romanowski
Kobyliny 1, 14-420 Mlynary
509978335

2

5.Slowa kluczowe umożliwiające
identyfikację przedmiotu operacji
(wybrać z listy)

jakość/przetwórstwo żywności i odżywianie

!
1

6. Okres realizacji operacji (data
rozpoczęcia i zakończenia realizacji
operacji)

7. Źródła finansowania operacji
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Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020/Dziatanie "Współpraca", własne środki finansowe konsorcjantów.
Przyznana pomoc na realizację operacji: 5 003 000,00 zł (słownie: złotych: pięć milionów trzy tysiące złotych,
00/100).
Ze środków EFRROW w wysokości 3 183 408,90 zł (słownie złotych: trzy miliony
sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem, 90/100), co stanowi 63,63%
przyznanej pomocy na realizację operacji.
Z krajowych środków publicznych, w wysokości 1 819 591,10 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset
dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden
złotych, 10/100).

8. Całkowity budżet operacji

8 099 016,39 PLN

9. Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE.
L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t 1, str. 196), na którym realizowane będą główne
zadania w ramach operacji

9.1 Kraj

9.2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Polska

2014PLO6RDNP001 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

9.3 Główna lokalizacja realizacji operacji (NUTS3)
PL637 Chojnicki
9.4 Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3)
1

PL621 Elbląski

2

PL613 Bydgosko-toruński

Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów (w
języku polskim jangle/skim)
Przedmiotem operacji Zielone Mleko jest utworzenie grupy współpracujących ze sobą różnych podmiotów, działających w otoczeniu szeroko
rozumianego rolnictwa. Ostatecznym celem jej działalności jest z jednej strony maksymalizacja dochodów osiąganych w gospodarstwach rolników
producentów mleka, uczestników operacji, poprzez produkcję mleka o wysokiej jakości biologicznej, a z drugiej strony przedstawienie konsumentom,
również przez uczestnika operacji, oferty innowacyjnych produktów żywnościowych w postaci serów dojrzewających produkowanych z tego mleka.
Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu produkcji mleka i serów dojrzewających o unikalnym składzie chemicznym i
podwyższonych walorach odżywczych (efektywnie wzbogaconych o 20-30% w wielonienasycony kwas tłuszczowy a-linolenowy (z grupy omega-3),
witaminę E, 13-karoten oraz charakteryzujących się korzystnym z punktu widzenia zdrowia człowieka, poniżej 4:1, stosunkiem wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3. Cel główny projektu będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizację następujących celów cząstkowych:
opracowanie nowych technologii produkcji mleka krowiego o podwyższonych wartościach odżywczych, opracowanie nowych technologii i wytworzenie
innowacyjnego produktu w postaci sera dojrzewającego, opracowanie nowych metod marketingu dotyczących wprowadzania na rynek innowacyjnego
produktu w postaci sera dojrzewającego. Końcowym efektem działań podjętych w projekcie będzie produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających,
cechujących się właściwościami prozdrowotnymi. Surowcem wyjściowym do produkcji sera będzie mleko o wysokiej wartości biologicznej pozyskiwane
od krów żywionych dawkami z dominującym udzialem traw, wzbogaconych koniczynami i ziołami.
The object of the operation "Green Milk" is to create a group of various cooperating entities operating in the agricultural environment. The ultimate goal of
this activity will be on the one hand to maximize the income of participating milk-producing farms/farmers through production of milk with high biological
value, and, on the other hand, also for the operation participants, to present the consumers with an offer of innovative food products in the form of
maturing cheeses made from this milk. The main objective of the project is to develop an innovative model for production of milk and maturing cheeses
with unique chemical components and enhanced nutritive qualities, effectively enriched with 20-30% a-linolenic polyunsaturated fatty acid (omega-3),
vitamin E. )3-carotene and having a nutritionally beneficial ratio (less than 4:1) of omega-6 to omega-3 polyunsaturated fatty acids. The main objective of
the project will be achieved through the following sub-objectives: development of new technologies for production of nutritionally enhanced cow's milk;
development of new technologies and production of an innovative product in the form of maturing cheese; develognent of new methods for the marketing
of an innovative product in the form of maturing cheese. The ultimate outcome of the project activities will be to produce high-quality maturing cheeses
with health benefits. The raw material for cheese making will be milk with high biological value, obtained from cows fed grass-based diets supplemented
with clover and herbs.
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11. Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata
(prosty opis, bez stosowania terminologii naukowej, w języku polskim i angielskim)
W założeniu projektu rezultaty operacji mają przynieść korzyści adresatom działającym w kilku obszarach. W przypadku rolników dotyczyć one będą
poprawy efektywności użytkowania trwałych użytków zielonych, optymalizacji żywienia krów mlecznych, możliwości produkcji mleka o podwyższonej
jakości biologicznej, co pozwoli uzyskać wyższą jego cenę przy odstawie do zakładu mleczarskiego. Podmiot skupujący w wyniku realizacji operacji
pozyskiwał będzie mleko surowe o wyższej jakości i przydatności technologicznej, w porównaniu z mlekiem pochodzącym z gospodarstw
konwencjonalnych. Pozyskiwany wyższej jakości surowiec będzie bazą do produkcji serów dojrzewających o określonej, wysokiej jakości biologicznej i
zdrowotnej. Produkcja nowego asortymentu innowacyjnych serów pozwoli spółdzielni mleczarskiej wzbogacić swoją ofertę handlową na rynku
regionalnym i krajowym. Rezultaty opreacji korzyści przyniosą również konsumentom. Tym, którzy przywiązują coraz większą wagę do jakości znajdującej
się w sprzedaży żywności, jej bezpieczeństwa, naturalności, tradycji wytwarzania i wartości prozdrowotnej.
The project foresees that the operation results will be of benefit to target groups operating in several areas. The benefits for farmers will include improved
efficiency of permanent grassland use; optimization of dairy cow nutrition; and the possibility to produce milk with improved biological properties, which will
, ensure a higher price at delivery to the dairy. As a result of the operation, the milk purchaser will obtain raw milk with enhanced quality and technological
suitability compared to the milk from conventional farms. The higher quality raw material will serve as a basis for making maturing cheeses with specific,
! high biological and health quality. Production of the novel range of innovative cheeses will allow dairy cooperatives to extend their offer for the regional
i and national markets. The results of the operation will also benefit the consumers, in particular those who attach growing importance to the quality of
! marketed food, its safety, naturalness, production quality, and health benefits.

12. Adres strony internetowej dotyczącej operacji
www.zielonemieko.eu

13. Dodatkowe informacje na temat realizowanej operacji zamieszczane z inicjatywy beneficjenta
Rosnąca wiedza konsumentów na temat oddziaływania różnych czynników na jakość produktów spożywczych powoduje, że poszukują oni żywności
cechującej się bezpieczeństwem, naturalnością i wartościami prozdrowotnymi. Osiągnięte rezultaty w operacji „Zielone Mleko" w swoim założeniu będą
podpowiedzią - wskazaniem drogi postępowania dla rolników producentów mleka chcących zorientować swoją produkcję zwierzęcą na oczekiwania
rynku. Jednocześnie jest to propozycja skierowana do zakładów zajmujących się przetwórstwem mleka i chcących wprowadzać na rynek produkty
żywnościowe o unikalnych (proekologicznych, prozdrowotnych) walorach. Projekt Zielone Mleko przedstawia zatem propozycję innowacyjnego,
dedykowanego określonej grupie hodowców bydła mlecznego, modelu współpracy: producent rolny (producent mleka) - zakład mleczarski
(przetwórstwo,) - konsument.
14. Osoba, która sporządziła informację

Grażyna Wera-Malatyńska, Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Sandry Brdy, Chojnice ul. Wysoka 3,
biuro@sanadrybrdy.pl. 512 045 078
(imię i nazwisko, adres, e-mail, tel.)
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4

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE — ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 f., str. 1 oraz Dz. Urz.
UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „Rozporządzenie", Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,
Al. Jana Pawła II 70. 00-175 Warszawa;
2.z administratorem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na
adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
3.administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może kontaktować się w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:
iod@arimr.gov.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt 2;
4.zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu
realizacji zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 13 w zw. z art .6 ust. 2, art. 34 ust. 1, art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015
- o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzialem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
.iejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440 w
zw. z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansówej w ramach działania „Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80), tj. realizacji obowiązku Beneficjenta wynikającego z § 16 ust. 1 pkt 8
tego rozporządzenia;
5.zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
6.zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 4, okres zobowiązań oraz okres
5 lat, liczony od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy w ramach działania
„Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Okres przechowywania danych może
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do
dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania
danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
7.przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, w
przypadkach określonych w Rozporządzeniu;
( przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. podanie danych osobowych w Informacji na temat realizowanej operacji wynika z obowiązku zawartego w przepisach prawa.
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