
 

 

Wiadomość sygnalna 

 

Dotyczy: Sytuacji kryzysowej  

Słowa klucze: małe gospodarstwa, gospodarstwa ekologiczne, gospodarstwa wytchnieniowe, 

fundusze europejskie. 

Podstawa wnioskowania: ekspercka w zakresie wpływu koronawirusa na obszary wiejskie. 

Opis sytuacji:  

Sytuacja związana z koronawirusem pozbawiła dochodów lub dodatkowych dochodów: 

 gospodarstwa ekologiczne często uzależnione od zamówień z gastronomii 

w większości zamkniętej lub działającej w ograniczonym zakresie lub miejskich 

sklepów ekologicznych, w których obywatele ograniczą zakupy ze względów 

finansowych. 

 gospodarstw edukacyjne, które stworzone zostały z myślą o korzyści zarówno dla 

rolników, jak i dla szkolnictwa. Szkoły zyskiwały urozmaicony proces kształcenia 

wprowadzając ćwiczenia praktyczne oparte o poznanie rolnictwa i wiejskiego 

dziedzictwa kulturowego. Dla rolnika było to dodatkowe źródło dochodu, okazja 

do spotkania z potencjalnymi konsumentami i uwieńczenie trudu włożonego 

w pracę w gospodarstwie.  

 gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej, które tracą dochody 

z pobytów świątecznych i prawdopodobnie z pobytów weekendowych z powodu 

niemożności wyjazdu, strachu przed wyjazdem i ubożenia społeczeństwa/lub 

niechęci wydatkowania środków, 

 gospodarstw wytchnieniowe, które po znaczących inwestycjach tracą obecnie 

źródło dochodów. Szczególnie w sytuacji, gdy nie zaleca się podróżowania dla osób 

starszych i schorowanych. 

Generalnie gospodarstwa nie otrzymują takiego samego wsparcia jak przedsiębiorcy, poza 
zwolnieniem ze składek KRUS, i osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. Dodatkowo 
musimy pamiętać, że w przypadku kwarantanny rolnika lub pracowników może być zaburzone 
prowadzenie gospodarstwa, co jest szczególnie groźne w przypadku produkcji zwierzęcej?  

 

Konieczne jest rządowe (MEN) wsparcie i wyposażenie w szybki Internet szkół wiejskich, 

a także wsparcie w zakresie zakupów (MEN i MC) sprzętu komputerowego wiejskich rodzin 

niezamożnych, w tym w szczególności rodzin po PGR-owskich, należy tu pamiętać również o 

wsparciu zarejestrowanych osobach bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 

Rozwijająca się sytuacja w zakresie zarażeń koronawirusem może utrudnić lub zagrozić 

wiosennym pracom rolnym.  



 

 

Konieczne jest również szybkie rozwiązanie kwestii związanych z funduszami 

europejskimi w zakresie terminów składania i wypłacania środków.  

 

Więcej informacji: 

              Więcej informacji można uzyskać od ekspertów prowadzących projekt. Kontakt przez 

biuro projektu pod numerami telefonów: 502 000 760, 508 623 296. Informacje o projekcie 

znajdują się na stronie www.crsg.pl  

 

 

http://www.crsg.pl/

