
Świętokrzyski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

w Modliszewicach

CENNIK USŁUG

zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pismem nr DIW.do.6541.13.1.2023 z dnia 15.03.2023 r.

/Rolnicy posiadający stałą umowę współpracy z Ośrodkiem
korzystają z 10% ulgi w opłatach/

Cennik obowiązuje od dnia 15 marca 2023 r.



A. USŁUGI DORADCZE
1.        Usługi doradztwa technologicznego: Cena brutto

1.    Wypełnianie wniosku o dofinansowanie do Do 10 działek rolnych - 20 zł
kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego. Powyżei  10 działek rolnych -30 zł

2.    Dobrostan zwierząt pROW 2014-2020 -wykonanie planu
poprawy dobrostanu
a)    Wariant l.1. Dobrostan loch 100 zł + 6% płatności dobrostanowej

bez obmiaru lub 250 zł + 7% płatności
z obmiarami wykonanymi przez

doradcę
b)   Wariant l.2. Dobrostan tuczników 100 zł + 6% płatności dobrostanowej

bez obmiaru lub 250 zł + 7% płatności
z obmiarami wykonanymi przez

doradcę
c)    Wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych 200 zł + 7% płatności dobrostanowej

utrzymywanych grupowo
d)   Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek 200 zł + 7% płatności dobrostanowej
e)    Wariant 3.1. Dobrostan owiec 200 zł + 7% płatności dobrostanowej

11.      Sporządzenie informacji o dochodowości gospodarstwa Cena brutto
rolnego lub ankiety monitorującej. 150 zł

111.    Wypelnianie innych dokumentów niezbędnych do

Cena bruttoubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub
wspólfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy
UE ]ub innych instytucji krajowych [ub zagranicznych

1.    „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" i „Rolnictwo
ekologiczne":
a)   przygotowanie planu za przygotowanie planu 4% wartości

dotacji rocznej, ale nie mniej niż 250 zł
i nie więcej niż 2000 zł

b) przygotowanie planu rolno-środowiskowo- za przygotowanie planu 6% wartości
klimatycznego z pakietem rolnictwo zrównoważone dotacji rocznej, ale nie mniej niż 300 zł

i nie więcej niż 3500 zł
c)    prowadzenie rejestru działalności rolnośrodowiskowej :

-     do l5 wpisów zabiegów agrotechnicznych, 40zł
-powyżej l5 wpisów zabiegów agrotechnicznych r            40 zł + 2 zł zakażdy

(dotyczy wszystkich działek). kolejny wpis powyżej  15
d)   wypełnienie planu produkcji do jednostki certyfikującei 40zł
e)    zmiany w płodozmianie planu rolnośrodowiskowego:

-     1 -5 działekrolnych, 30zł
-     5-10 działekrolnych, 40zł
-     10-30 działekrolnych. 50 zł + 2 zł za każdą działkę powyżej

30 działek
f)    Rolnictwo zrównoważone:

-    zmiana w płodozmianie i zmiana w planie 1 % wartości za dany rok,
nawozowym, ale nie mniej niż 50 zł

i nie więcej niż 200 zł

g)   rolnictwo zrównoważone -w przypadku dołączenia 1°/ojegowartościrocznej,

powierzchni gruntów, pakietu lub wariantu. ale nie mniej niż 50 zł
i nie więcej niż 700 zł

h)   plan nawożeniowy do planu rolnośrodowiskowego
od 11 roku:
-     1 -15 działekrolnych, 70zł
-     16-30 działekrolnych, 1 00 zł
-    Powżej 30 działek. 150 zł + 2 zł za każdą działkę powyżej

30 działek
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i)    wydawanie duplikatów planu rolnośrodowiskowego 70zł

j)     dla potrzeb własnych specjalisty właściciela 10% stawki obowiązuj ącej
gospodarstwa wykonane przez specj alistę właściciela

k)   zmiany w planie rolnośrodowiskowym - inne zmiany '                             50 zł
niż wymienione wyżej

1)     opracowanie planu rolnośrodowiskowego w ramach 100 zł
przej ęcia zobowiązania rolnośrodowiskowego

2.    „Zalesianie gruntów rolnych" -przygotowmie wniosku 100 zł
(po raz pierwszy).

3.    „Grupy producentów rolnych" -opracowanie wniosku 500 zł
0 Pomoc

4.    „Opracowanie programu operacyjnego Grupy owoców

15 000 zł

i Warzyw - wniosek o zatwierdzenie prograinu
operacyjnego, wysokości funduszu operacyjnego oraz
wysokości wydatków na działania zatwierdzone w
programie operacyjnym i wysokości pomocy finansowej na
pierwszy rok realizacj i programu operacyjnego i wysokości
pomocy finansowej ze środków UE na kolejny rok
realizacj i programu operacyjnego wraz z załącznikami :
a)    do 20 członków
b)    od 21  do 50 członków 20 000 zł
c)    powyżej 51 członków '                        25 000 zł

5.    Wniosek o zatwierdzenie zmian programu operacyjnego

5 000 zł

Grupy Owoców i Warzyw na bieżący rok oraz na kolejne
lata realizacji / o zatwierdzenie zmian wysokości funduszu
operacyjnego oraz wysokości wydatków na działania
zatwierdzone w programie operacyjnym i wysokości
pomocy finansowej ze środków pochodzących z UE
na bieżący rok realizacji programu operacyjnego wraz
z załączmikami:
a)    do 20 członków 6 500 zł
b)    od 21 do 50 członków 8 000 zł
c)    powyżej 51 członków

6.    Wniosek o przyznanie częściowej pomocy finansowej

3 000zł

na dofinansowanie funduszu operacyjnego grupy owoców
i warzyw (transze kwartalne) / o przyznanie pomocy
finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego lub
rozliczenie wypłaconych środków finansowych:
a)    do20 członków
b)   od 21 do 50 członków 4 000 zł
c)    powyżej 51 członków 5 000 zł

7.    „Modemizacja gospodarstw rolnych" -opracowanie
wniosku o pomoc
a)    bez produkcji zwierzęcej 1200 zł

+ 0,5% povwżej 50 000 zł dotacji
b  '  z produkcją zwierzęcą 1500 zł

+ 0,5% powyżej 50 000 zł dotacii
8.    „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zriszczonego

w wyniku klęsk Żywiołowych i katastrof oraz
wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" -
opracowanie wniosku o pomoc

a)    bez produkcji zwierzęcej 300 zł
+ 0,5% powyżej 50 000 zł dotacji

b)   z produkcją zwierzęcą 400 zł + 0,5% powyżej 50 000 zł
dotacji



9.    „Restrukturyzacja małych gospodarstw"
- opracowanie wniosku o pomoc
a)    bez produkcji zwierzęcej 800 zł
b)   z produkcją zwierzęcą 1000 zł

10.  „Premia dla młodych rolników" 1300 zł
- opracowanie wniosku o pomoc

11.  „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" 2000 zł]
- opracowanie wniosku o pomoc

12. „Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej, w tym w 2500 zł
ramach konkursów ogłaszanych przez LGD" + 0,5% powyżej  100 000 zł dotacji
- opracowanie wniosku o pomoc

13 . „Uczestnictwo rolników w systemach jakości Żywności" 5o/o wartości dotacji,
- opracowanie wniosku o płatność ale nie mniej niż 50 zł

14.   „Działania infomiacyjne i promocyjne" 5% wartości dotacji
15.  Przygotowanie biznes planu wraz z wnioskiem dla

gospodarstw rybackich:
a)    Koszt inwestycji do 50 000 zł 500 zł
b)   Koszt inwestycji od 50 001 do 299 999 zł 500 + 0,3°/o > 50 001
c)    Koszt inwestycji powyżej 300 000 zł 1500 + 0,30/o > 300 000

16.  Aktualizacja wniosków i planów przedsięwzięć 30% obowiązującej stawki za
w ramach PROW i kredytów preferencyjnych. opracowanie wniosku lub planu

17. Przygotowanie postepowania ofertowego do działań PROW 200 zł za każde postępowanie ofertowe
2014-2020 umieszczone na portalu ogłoszeń

18.  Wnioski o płatność do „Modernizacja gospodarstw rolnych"
a)   do l0faktur 400 zł
b)   11-20fktur 500 zł
c)   powyżej 20 fiktur 600 zł

19. Wniosek o płatność -Premia dla młodego rolnika, Premia
na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, w tym w ramach
konkursów ogłaszanych przez LGD, Restrukturyzacj a
małych gospodarstw
a)    Iwniosek 100 zł
b)   Il wniosek ze sprawozdaniem 600 zł

20.  „Rozwój przedsiębiorczości -rozwój usług rolniczych" 2000 zł
- opracowanie wniosku i biznesplanu. + 0,3% powżej kwoty 100.000 zł

refundacji
21.  „Wsparcie inwestycj i w przetwarzanie produktów rolnych, 3690 zł

obrót nimi lub ich rozwój - nabór tematyczny dla rolników/
domowników" - opracowanie biznesplanu

22.  „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 200 zł
obrót nimi lub ich rozwój - nabór tematyczny dla rolników/
domowników" - opracowanie wniosku

23. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 400 zł
obrót nimi lub ich rozwój - nabór tematyczny dla
rolników/domowników" - opracowanie wniosku o płatność

24. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 1000 zł
obrót nimi lub ich rozwój - nabór tematyczny na RHD"
- opracowanie biznesplanu

25. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 200 zł
obrót nimi lub ich rozwój - nabór tematyczny na RHD"
- opracowanie wniosku

26. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 400 zł
obrót nimi lub ich rozwój - nabór tematyczny na RHD"
- opracowanie wniosku o płatność

27. Opinia do KOWR w sprawie zakupu ziemi 50zł



28. Inwestycj e zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji 600 zł
rolnej - opracowanie wniosku o pomoc

29. Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu 300 zł
dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoj e
gospodarstwo innemu rolnikowi- opracowanie wniosku
0 Pomoc

IV. Wykonanie biznesplanu do kredytów preferency.inych Cena brutto
1. Rolnicze:

a)    do20000zł 200 zł
b)    20001-100000zł 200 zł

+ 0,5% powyżej kwoty 20 000 zł
c)    100001-500000zł 600 zł

+ 0,3% powyżej kwoty 100 000 zł
d)   powżej 500 000 zł 1800 zł

+ 0,15% powyżei kwoty 500 000 zł
2. Przedsiębiorstwa:

a)    dol00000zł 1  500 zł
b)    100000-500000zł 1500 zł

+ 0,3% powżej kwoty 100 000 zł
c)    500000-1000000zł 2700 zł

+ 0,2% powyżej kwoty 500 000 zł
d)   powżej 1 000 000 zł 3700 zł

+ 0,1% powyżej kwoty 1000 000 zł
3. Wycena opłacalności produkcji rolniczej dla sądów, banków, Cena negocj owana

fimi ubezpieczeniowych i uzędów skarbowych.
4. Zgłoszenie robót budowlanych i remontowych 150 zł

w gospodarstwie.
5. Sporządzenie zaleceń nawozowych :

a)    do 3 prób glebowych 1 0 zł za próbę
b)   za każdą następną 5zł

6. Opracowanie planów ochrony roślin dla gospodarstwa:
a)    dol0ha 70zł
b)    11-30ha 100 zł
c)   powżej 30ha 150 zł

7. Wykonanie planu nawozowego zgodnie z ustawą 500 zł
„0 nawozach i nawożeniu".

V. Wykonanie p]anu z zakresu ekologicznego Cena brutto
gospodarowania.

1. Przygotowanie dokumentacj i i wniosku
do atestacji przez jednostki certyfikacyjne,
dla gospodarstwa ekologicznego o powierzchni:
a)   do20,00hauR 100 zł
b)   20,01 -50,00hauR 200 zł
c)   powyżej 50,01 hauR 300 zł

VI. Inne wnioski o doi)łaty i dotac.ie wg kalkulac.ii 100 zl/godz. i)racy doradcy
VII. Uslu=i doradcze dotyczące prawa wodnego Cena brutto

1. Ewidencj a zabiegów agrotechnicznych związana 50 zł -do 15 wpisów związanych
z nawożeniem azotem z nawożeniem + 3 zł za każdy kolejny

wpis powyżej  15
2. Plan nawożenia dla gospodarstw pow.  100 ha upraw lub 50 1 0 zł za każdą działkę rolną

ha upraw intensywnych lub pow. 60 DJP (stan
średnioroczny) i uproszczony bilans azotu dla gospodarstw
gospodarujących na powierzchni większej lub równej 10 ha
użytków rolnych lub utrzymujących zwierzęta gospodarskie
w liczbie większej lub równej  10 DJP stanu
średniorocznego



B. USŁUGI WYDAWNICZE I POLIGRAFICZNE*
1.        Reklamy na łamach „Aktua]ności Rolniczych": Cena netto Cena brutto

1.    Artykuł sponsorowany, A4 kolorowy -1 str. 600 zł 738 zł
3 . Za każdą kolejną stronę artykułu sponsorowanego 300 zł 369 zł

w kolorze.
3.    Reklama fomatu A4, kolorowa-1 str. 800 -1000 zł 984 -1230 zł
4.    Przygotowanie graficzne reklam i itp. na podstawie 200 -500 zł 246 -615 zł

materiałów dostarczonych przez zainteresowanych.
5.    „Wrzutka" (gotowa reklama jako wkładka do gazety). 150 -300 zł 185 -369 zł
6.    Możliwość negocjacji cen za zamieszczane artykuły w zależności od specyfiki zamówienia

sponsorowane i reklamy
7.    Zamieszczenie aftykułu sponsorowanego na stronie 800 zł 984 zł

intemetowej (www. sodr.pl) (cena dotyczy (cena dotyczy okresu
okresu1miesiąca) 1 miesiąca)

11.      Kserokopie czarno-białe:
1.    Format A3, jednostronna 0,40 zł 0,49 zł
2.    Format A3, dwustronna 0,60 zł 0,74 zł
3.    Format A4, jednostronna 0,20 zł 0,25 zł
4.    Format A4, dwustronna 0,30 zł 0,37 zł

111.    Kserokopie ko]orowe:
1.    Format A3,jednostronna 3,00 zł 3,69 zł
2.    Format A3, dwustronna 5,00 zł 6,15 zł

3.    Fomat A4,jednostronna 1,50 zł 1,85 zł

4.   Fomat A4, dwustronna 2,00 zł 2,46 zł
IV.     Powielanie planów przedsięwzięć gospodarczych. Zgodne z cennikiem powyżej
V.      Niestandardowe uslugi poligraficzne. wg kalkulacji
VI.     Sprzedaż wydawnictw:

1.    Periodyk „Aktualności Rohicze", za 1  egzemplarz. 2,00 -3,00 zł 2,46 -3,69 zł
2.    Ulotki, broszury, za 1 egzemplarz. 1,00 -5,00 zł 1,23 -6,15 zł

C. USŁUGI LABORATORYJNE
|       Cenabrutto       |

1.    Wykonanie usługi analizy gleby 40zł
2.    Wykonanie analizy glebowej z warstwy podomej 15zł

3.    Oznaczenie odczynu i zasolenia gleby 5zł
4.    Mikroskopowa identyfikacja chorób i szkodników roślin 5zł
5.    Opracowanie zaleceń nawozowych 10zł
6.    Wydanie duplikatu wyników analiz glebowych wraz z zaleceniami glebowymi. 20zł
7.    Wydanie duplikatu planów nawozowych 20zł

D. USŁUGI SZKOLENI0WE*/**
|       Cenabrutto       |

1.    Kurs dla operatorów kombąinów zbożowych lub zielonkowych. 450 i-600 zł/osobę
2.    Kurs operatorów kombajnów zielonkowych na podbudowie kursu operatorów 200 -350 zł/osobę

kombąi nów zbożowych
3.    Sżkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym 80 -140 zł/osobę

oraz obrotu i konfekcj onowania środków ochrony roślin.
4.    Szkolenie podstawowe z zakresu integrowanej produkcji roślin 250 -350 zł/osobę
5.    Szkolenie uzupełniąiące z zakresu integrowanej produkcji roślin 120 -170 zł/osobę
6.    Inne kursy i szkolenia odpłatne zgodnie z ustawą. według kalkulacj i

Szkolenia na zlecenie innych j ednostek. i negocjacji
7.    Wydanie duplikatu zaświadczenia ukończenia kursu. 20zł
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E. USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNE
W MODLISZEWICACH*

Cena brutto
1.    Usługi hotelarskie za l  dobę:

a)    Pokój 2-osobowy, bez śniadania 80 zł /na osobę
b)   Pokój 2-osobowy, ze śniadaniem 95 zł / na osobę
c)    Pokój 2-osobowy do pojedynczego 90 zł / na osobę

wykorzystania
d)   Pokój 2-osobowy do pojedynczego 105 zł / na osobę

wykorzystania ze śniadaniem
e)    Apartament bez śniadania 200 zł
f)    Apartament wraz ze śniadaniem 230 zł

dla 2 osób
2.    Usługi gastronomiczne.

a)    Śniadanie 19zł

b)   Obiad 35zł
c)    Kolacja 25zł
d)   Całodzienne wyżywienie 75zł
e)    Inne usługi hotelarsko-gastronomiczne Wg kalkulacji
f)    Napoje gazowane 50% marży
g)   Bufet kawowy 1 0 zł standard,

w przypadku szczególnych zamówień
-do negocjacji

3.    Wynajem sal:

a)    sala wykładowa 400 zł/ dzień

b)   sala konferencyjna 700 zł / dzień

c)    pracownia komputerowa (10 stanowisk) 1200 zł/ dzień

d)   Wynajem powierzchni biurowej Wg kalkulacj i

F. POZOSTAŁE USŁUGI*
|                          Cena brutto                          |

1.    Wynajem powierzchni wystawowych. Ustalenie w wyniku negocjacj i
w zależności od rodzaju powierzchni

i jej wielkości.

2.    Usługi transportowe i rolnicze. Wg kalkulacji i cen rynkowych
3.    Wynąjem pozostałego sprzętu i inne usługi. Ustalenie w wyniku negocjacj i
4.    Wystawienie standu reklamowego Wg negocjacji -w zależności

od długości okresu wystawienia,
miejsca wystawienia i wielkości standu

5.    Reklama na stronie intemetowej sodr.pl: 300 zł/miesiąc
baner - strefa nagłówka

6.    Świadczenie usług diagnostycznych z zakresu badań technicznych opryskiwaczy.
a)    opryskiwacz sadowniczy oraz polowy o szerokości 120 zł

roboczej do 12 m.
b)    opryskiwacz polowy o szerokości roboczej od 12 m. 140 zł
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G. USŁUGI W 0DDZIALE SANDOMIERZ
-CENTRUM 0GRODNICZE*

Cena brutto
1.    Usługi hotelarskie za l dobę:

a)    pokój 2-osobowy 1 60 zł
b)    pokój 3-osobowy 2 1 0 zł
c)    pokój 4-osobowy 280 zł
d)   jedno miejsce w pokoju wieloosobowym 90zł
e)    noclegi wycieczek szkolnych (od 1 osoby) 50zł
f)    noclegi grupy zorganizowanej (od l osoby) 60 zł, od grup zorganizowanych

możliwość negocjacji ceny powyżej  10
osób

2.    Usługi gastronomiczne:,
a)    Sniadanie 19zł
b)    Obiad 35zł
c)    Kolacja 25zł
d)    Całodzienne wyżywienie 75zł
e)    Inne usługi hotelarsko-gastronomiczne Wg kalkulacj i
f)    Napoje gazowane 50% marży

g)   Bufet kawowy 1 0 zł standard - w przypadku
szczególnych zamówień -do negocj acj i

3.    Wynąjem sal:
a)    Wynąjem sali audiowizualnej 3 00 zł/dzień
b)    Wynąjem pomieszczeń biuowych z mediami wg kalkulacj i

4.    Usługi dodatkowe:
a)    Udostępnienie miejsca na ognisko (bez drewna 200 zł

opałowego)
b)   Udostępnienie miejsca na ognisko wraz z drewnem 250 zł

opałowym

*     Ceny donegocjacji.
**   Cena uzależniona od ilości uczestników i odległości od Ośrodka.

Modliszewice,15 marca 2023 r. '

ŚW!ęt°k"Wskk°ośł0!łeły.Deo#dłzct%%iolni(Zego

Modliszewice,  ul.  Piotrkowska 30
26-200  Końskie

F]EGON  003689090   NIP 6581950099
tel.11372 22 84 do 86; tax 41372 3ł  86

/pieczątka Ośrodka/

8

DYREKTOR----- `--   -=B---_

/.p.;a;.i;.i.;';;-ćż.ą.tk.a.-j~iśkł;;J


