
szkolenia

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
zaprasza na szkolenia
Harmonogram – kwiecień 2019 r.  
 

Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego.

58

04/2019  twój doradca ROLNICZY RYNEK 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, tel. 71 339 80 21

Animaloterapie w ofercie zagród edukacyjnych i gospodarstw opiekuńczych  – 
szkolenie

25.04.2019 r., 
godz. 10:00 

Lubachów, 
gospodarstwo agroturystyczne  

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, 071 339 80 21(22)

Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim – szkolenie 09.04.2019 r., 
godz. 09.00  

Czernica, ul. Kolejowa 3, 
Urząd Gminy, sala konferencyjna

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł  
rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym  – szkolenie

24.04.2019 r., 
godz.17.00 

Wojnowice, ul. Główna 41, 
świetlica wiejska 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bolesławcu
ul. Sierpnia 80 nr 17/203, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 69 17

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł  
rolniczych, zgodnie z Dyrektywą Azotanową  – szkolenie

02.04.2019 r., 
godz. 8:30 

Warta Bolesławiecka 29 B,  
GCK  

Rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2010 – szkolenie 08.04.2019 r., 
godz.9:00 

Nowogrodziec, 
biuro doradcy, ul. Lubańska 42  

Działania na rzecz ograniczenia skutków suszy, w tym zwiększenia retencji  
wodnej, poprawy żyzcności (m.in. badabia gleb, wapnowanie) – szkolenie

15.04.2019 r., 
godz. 9:00 

siedziba PZDR

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie
ul. Reja 8, 59-570 Chojnów, tel. 76 818 19 41

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019 rok, w tym zasady  
wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek –  
szkolenie

03.04.2019 r., 
godz. 9:00  

Legnica, ul. Bydgowska 18  
(budynek ARiMR),  
biuro konsultacyjne PZDR  

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie
ul. Orbitalna 25a, 67-200 Głogów, tel. 76 833 43 88

Zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów, w tym 
(groch pastewny, bobik, soja bez GMO) oraz zwiększenie ich wykorzystania 
w przemyśle paszowym.  – szkolenie

04.04.2019 r., 
godz. 09.00 

siedziba PZDR 

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł  
rolniczych, zgodnie z Prawem Wodnym  – szkolenie

10.04.2019 r., 
godz. 09:00  

siedziba PZDR 

Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego  – szkolenie 24.04.2019 r., 
godz. 09:00  

siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze
ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra, tel. 65 543 24 41

Działania na rzecz ograniczenia skutków suszy, w tym zwiększenia retencji wod-
nej, poprawy żyzności (m.in. badania gleb, wapnowanie) – szkolenie

05.04.2019 r., 
godz. 10.00 

siedziba PZDR 

Pomoc ze środków unijnych i publicznych dla gospodarstw poszkodowanych 
w wyniku klęsk żywiołowych ( PROW 2014-2020, kredyty klęskowe)  – szkolenie

09.04.2019 r., 
godz. 09:00 

siedziba PZDR

Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności  
u ludzi i zwierząt – szkolenie

12.04.2019 r., 
godz. 09:00 

siedziba PZDR

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaworze
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, 59-400 Jawor, tel. 76 870 32 64

Nowe systemy uprawy roślin zbożowych – szkolenie 03.04.2019 r., 
godz. 09:00  

Mściwojów 43,  
Urząd Gminy,  
sala konferencyjna 

Wprowadzanie produktów rolniczych na rynek – sprzedaż bezpośrednia –  
szkolenie

29.04.2019 r., 
godz. 10:00  

siedziba PZDR 



agronotowania 59szkolenia 59

04/2019  twój doradca ROLNICZY RYNEK 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze
Aleja Jana Pawła II 13, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 755 30 81

Restrukturyzacja małych gospodarstw  – szkolenie 03.04.2019 r., 
godz. 09:00 

siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019 rok, w tym zasady wypeł-
niania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  – szkolenie

09.04.2019 r., 
godz. 09:00 

Stara Kamienica 41,  
Urząd Gminy 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019 rok, w tym zasady wypeł-
niania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  – szkolenie

09.04.2019 r., 
godz. 10:00 

siedziba PZDR

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolni-
czych, zgodnie z Dyrektywą Azotanową  – szkolenie

17.04.2019 r., 
godz. 09:00 

siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019 rok, w tym zasady wypeł-
niania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  – szkolenie

19.04.2019 r., 
godz. 09:00 

siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019 rok, w tym zasady wypeł-
niania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  – szkolenie

25.04.2019 r., 
godz. 09:00 

siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kamiennej Górze
ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 744 78 52

Zasady racjonalnego żywienia i zdrowy tryb życia  – szkolenie 04.04.2019 r., 
godz. 10:00  

Marciszów, ul. Szkolna 6, Urząd 
Gminy, sala konferencyjna 

Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach 
PROW 2014-2020  – szkolenie

05.04.2019 r., 
godz. 10:00 

Kamienna Góra, ul. Broniewskie- 
go 15, Starostwo Powiatowe

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019 rok, w tym zasady wypeł-
niania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  – szkolenie

05.04.2019 r., 
godz. 10:00  

Marciszów, ul. Szkolna 6, 
Urząd Gminy, sala konferencyjna 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
ul. Karola Miarki 1, 59-800 Lubań, 75 722 34 61

Popularyzacja ekologicznych metod produkcji, przetwórstwa i marketingu  
żywności ekologicznej  – szkolenie

10.04.2019 r., 
godz. 09:00 

siedziba PZDR

Wprowadzanie produktów rolniczych na rynek – sprzedaż bezpośrednia  –  
szkolenie

15.04.2019 r., 
godz. 09:00  

siedziba PZDR 

PROW 2014-2020 – Restrukturyzacja małych gospodarstw  – szkolenie 25.04.2019 r., 
godz. 09:00  

siedziba PZDR 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubinie
ul. Kisielewskiego 6, 59-300 Lubin, tel. 76 844 74 07

Bezpieczeństwo w przetwórstwie żywności – dobre praktyki higieniczne 
i produkcyjne, system HACCP  – szkolenie

10.04.2019 r., 
godz.15  

Kliszów, świetlica wiejska 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lwówku Śląskim
ul. Wojska Polskiego 25c, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 21 36

Restrukturyzacja małych gospodarstw  – szkolenie 04.04.2019 r., 
godz. 10:00  

Wleń, ul. Chopina 2, OKSiT,  
biuro gminne PZDR 

Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz programu działań mających na celu 
ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolni-
czych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu  – szkolenie

05.04.2019 r., 
godz. 10:00  

Wleń, ul. Chopina 2, OKSiT,  
biuro gminne PZDR 

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzących ze źródeł rolni-
czych, zgodnie z dyrektywą azotanową  – szkolenie

05.04.2019 r., 
godz. 10:00  

UGiM Gryfów Śląski , Rynek 1, 
sala organizacji pozarządowych 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019 rok, w tym zasady wypeł-
niania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  – szkolenie

08.04.2019 r., 
godz. 10:00  

Mirsk, Pl. Wolności 40,  
Urząd Miasta i Gminy, biuro PZDR 

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolni-
czych,  zgodnie z Prawem Wodnym   – szkolenie

09.04.2019 r., 
godz. 10:00  

siedziba PZDR

Racjonalne żywienie i zdrowy styl życia w gospodarstwie domowym  – pokaz 12.04.2019 r., 
godz. 10:00  

Brzeziniec 28, 
gospodarstwo rolne 

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi zeźrodeł rolni-
czych zgodnie z Prawem Wodnym  – szkolenie

15.04.2019 r., 
godz. 10:00 

Mirsk, Pl. Wolności 40,  
Urząd Miasta i Gminy, biuro PZDR 

Ochrona wód prezed zanieczyszczeniami azotanymi pochodzących ze źródeł 
rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym  – szkolenie

18.04.2019 r., 
godz. 09:00  

Gryfów Śląski, Rynek 1,  
Urząd Gminy, sala konferencyjna  

Zasady przyznawania płatnosci bezpośrednich na 2019 rok, w tym zasady wypeł-
niania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  – szkolenie

18.04.2019 r., 
godz. 10:00  

Wleń, ul. Chopina 2, OKSiT,  
biuro gminne PZDR  



04/2019 twój doradca ROLNICZY RYNEK 

60szkolenia 60

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu
ul. Kopernika 3, 56-300 Milicz, tel. 71 384 21 59

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019 rok, w tym zasady wypeł-
niania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek – szkolenie

04.04.2019 r., 
godz. 10:00 

Wziąchowo Wielkie, 
świetlica wiejska 

Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na 2019 rok, w tym zasady wypeł-
niania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek – szkolenie

16.04.2019 r., 
godz. 10:00 

Bukowice, 
Ośrodek Kultury 

Rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020 – szkolenie 30.04.2019 r., 
godz. 10:00 

Milicz, ul. Trzebnicka 2,  
Urząd Miejski, sala konferencyjna 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 93 63

Zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów w tym 
(groch pastewny, bobik, soja bez GMO) oraz zwiększenie ich wykorzystania 
w przemyśle paszowym – szkolenie

03.04.2019 r., 
godz. 10:00 

Strzelce, 
świetlica wiejska 

PROW 2014-2020 – Restrukturyzacja małych gospodarstw – szkolenie 08.04.2019 r., 
godz. 10:00 

Syców, ul. Mickiewicza 1,  
Urząd Miasta i Gminy 

Technologia produkcji roślinnej – wybrane elementy uprawy, nawożenia i ochro-
ny roślin  – szkolenie

10.04.2019 r., 
godz. 10:00 

Siekierowice, 
świetlica wiejska 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019 rok, w tym zasady wypeł-
niania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek – szkolenie

24.04.2019 r., 
godz. 9:00 

siedziba PZDR

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, tel. 71 313 94 81

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym  – szkolenie uzupełnia-
jące

10.04.2019 r., 
godz. 8:00 

Domaniów, Centrum Kultury 
i Czytelnictwa, Domaniów 15, sala 
konferencyjna 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019 rok, w tym zasady wypeł-
niania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek – szkolenie

16.04.2019 r., 
godz. 10:00  

siedziba PZDR  

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019 rok, w tym zasady wypeł-
niania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek – szkolenie

24.04.2019 r., 
godz. 10:00 

Domaniów 15,  
Centrum Kultury i Czytelnictwa,  
sala konferencyjna 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Polkowicach
ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice, tel. 76 845 46 93

Działanie Rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020 –  
szkolenie

01.04.2019 r., 
godz. 09:00 

siedziba PZDR 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019 rok, w tym zasady wypeł-
niania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek – szkolenie

04.04.2019 r., 
godz. 09.00 

Gaworzyce, 
Dom Kultury Jowisz 

Zachowanie i rozwój kulinarnych tradycji Dolnego Śląska – pokaz 10.04.2019 r., 
godz. 09:00  

Nowy Dwór,  
świetlica wiejska

Ochrona roślin uprawnych – integrowana ochrona roślin, rozpoznawanie agrofa-
gów, progi szkodliwości, technika ochrony roślin – pokaz

12.04.2019 r., 
godz. 10:00  

Trzebnice,  
pola uprawne  

Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu 
ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolni-
czych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu – szkolenie

16.04.2019 r., 
godz. 09:00 

siedziba PZDR

Bioasekuracja fitosanitarna w aspekcie chorób ziemniaka, w tym bakteriozy  
pierścieniowej ziemniaka – zagrożenia, infekowanie, eliminacja – szkolenie

17.04.2019 r., 
godz. 10:00  

Polkowice, ul. Św. Sebastiana 1, 
Starostwo Powiatowe

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 31, 57-100 Strzelin, tel. 71 392 04 56

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019 rok, w tym zasady wypeł-
niania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  – szkolenie

10.04.2019 r., 
godz. 10:00 

Przeworno, Urząd Gminy,  
ul. Kolejowa 4A, sala obrad 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śl., tel. 71 317 29 59

Bioasekuracja fitosanitarna w aspekcie chorób ziemniaka, w tym bakteriozy  
pierścieniowej ziemniaka – zagrożenia, infekowanie, eliminacja – szkolenie

04.04.2019 r., 
godz. 09:00  

Kostomłoty, Rynek 25, 
Gminny Ośrodek Kultury

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł  
rolniczych, zgodnie z Prawem Wodnym – szkolenie

11.04.2019 r., 
godz. 09:00  

Środa Śląska,  
ul. Wrocławska 2,  
Starostwo Powiatowe,  
sala konferencyjna 
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Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Trzebnicy
ul. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, tel. 71 312 16 83

Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego – szkolenie 03.04.2019 r., 
godz. 10:00  

Barkowo, 
świetlica wiejska 

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019 rok, w tym zasady 
wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek – szkolenie

09.04.2019 r., 
godz. 10:00  

Żmigród, Pl. Wojska Polskiego 2-3, 
Urząd Gminy, sala narad nr 12 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł  
rolniczych, zgodnie z Dyrektywą Azotanową – szkolenie

02.04.2019 r., 
godz. 12:00 

Godzięcin,  
świetlica wiejska 

Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu 
ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł  
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu – szkolenie

03.04.2019 r., 
godz. 10:00  

Wołów,  
Starostwo Powiatowe,  
sala 18 

Stosowanie środków ochrny roślin przy użyciu opryskiwaczy – szkolenie  
podstawowe  – szkolenie

04.04.2019 r., 
godz. 09:00 

Bożeń 

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotami pochodzącymi ze źródeł  
rolniczych, zgodnie z Dyrektywą Azotanową – szkolenie

04.04.2019 r., 
godz. 10:00 

Turzany,  
świetlica wiejska 

Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim  –  
szkolenie

11.04.2019 r., 
godz. 09:00  

Wińsko, ul Piłsudskiego 42  
DOK 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Złotoryi
ul. Basztowa 12, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 35 42

Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019 rok, w tym zasady 
wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek – szkolenie

02.04.2019 r., 
godz. 10:00 

Wyskok,  
świetlica wiejska 

Zasady korzystania z własnego materiału siewnego (AGNAS) – szkolenie 23.04.2019 r., 
godz. 09:00  

Nowy Kościół 2,  
gospodarstwo rolne 

Popularyzacja ekologicznych metod produkcji, przetwórstwa i marketingu 
żywności ekologicznej – szkolenie

26.04.2019 r., 
godz. 10:00 

Wilków,  
świetlica wiejska 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu został beneficjentem poddziałania 2.1 
„Wsparcie korzystania z usług doradczych” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu  
zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.”

  Będziemy realizować trzyletnie programy doradcze w gospodarstwach rolnych na terenie Dolnego Śląska.
  Programy te będą realizowane bez pobierania jakichkolwiek opłat od odbiorców usług doradczych czyli rolników.
    Każdy trzyletni program doradczy, realizowany w ramach zamówienia, zawiera 3 usługi doradcze, które będą realizo-

wane zgodnie z metodykami doradzania opracowanymi przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.
   Każdy rolnik otrzyma pomoc w analizie sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego. W trakcie trwa-

nia programu, doradca będzie poprowadził  rachunkowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów  
i rozchodów.

  W zależności od potrzeb rolnika doradca pomoże w:
✓ ocenie stopnia dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności.
✓   przeanalizowaniu możliwości  rozwoju  poprzez przeprowadzenie planu modernizacji lub restrukturyzacji gospo-

darstwa.
✓ w dostosowaniu gospodarstwa do sytemu rolnictwa ekologicznego.
✓ uczestnictwie w systemach jakości.
✓   integrowanej ochronie roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji  

w zakresie stosowania metod i zabiegów.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy naszych doradców.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".


