Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

1. Tytuł projektu
2. Nazwa działania
PROW 2014-2020
3. Ostateczny odbiorca /
uczestnik projektu

Miodosytnia Kluczewo
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność
Klienci indywidualni, restauracje, kawiarnie, specjalistyczne sklepy
z alkoholami, gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy
Ostroróg, okolice Poznania, rynek krajowy.
4. Streszczenie projektu/najważniejsze informacje
Operacja polegała na dostosowaniu posiadanych nieruchomości na potrzeby produkcji miodów
pitnych. Nieruchomość została zmodernizowana i przystosowana do prowadzenia działalności
gospodarczej. W ramach projektu zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory, wyposażenie do
sycenia brzeczki, fermentacji oraz chłodzenia, układ chłodzenia, zbiorniki do leżakowania, urządzenia
do rozlewania miodu w butelki, korkowania oraz etykietowanie.
5. Priorytety PROW
I. Transfer wiedzy i innowacje
Zaznacz priorytety polityki rozwoju
obszarów wiejskich które
zrealizował projekt

Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na
obszarach wiejskich.

☐

II. Rentowności i konkurencyjność gospodarstw
Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich
rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie
innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej
gospodarki leśnej.

☐

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności
Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i
wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu
zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

IV. Wzmacnianie ekosystemów
Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z
rolnictwem i leśnictwem.

☐
☐

V. Efektywne gospodarowanie zasobami
Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach
rolnym, spożywczym i leśnym.

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju
gospodarczego na obszarach wiejskich

☐
☒

6. Kontekst i cele projektu
Celem projektu była adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby uruchomienia produkcji miodów
pitnych w Kluczewie w gminie Ostroróg. W ramach przedsięwzięcia stworzono miodosytnię,
produkującą miody pitne. Celem inwestycji była realizacja pasji, przychód ze sprzedaży oraz udział w
odnawianiu tradycji miodosytniczych w Polsce. Celem końcowym jest wprowadzenie nowego
produktu na rynek regionalny i krajowy oraz zysk z przedsiębiorstwa. Uruchomienie miodosytni ma
przypomnieć o tradycji spożywania pitnego miodu na ziemiach polskich od stuleci. Operacja znacząco
wpływa na przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez wspieranie rozwoju pszczół.
7. Działania zrealizowane w ramach projektu
Operacja obejmowała remont i adaptacje budynku polegającą na położeniu nowych płytek,
wykonaniu odpływów linowych, poszerzeniu otworów drzwiowych i wymianie drzwi, a także
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8.

9.

10.
11.

12.

wykonaniu wentylacji. Zakupiono urządzania do produkcji miodów pitnych tj.: zbiorniki z płaszczem
chłodzącym, zbiorniki bez płaszcza chłodzącego, zbiorniki do miodów stabilnych, nalewarkę do
butelek, etykieciarkę w celu oklejania butelek, suszarkę do suszenia butelek, pompę do
przepompowywania miodu, korkownicę stojącą, urządzenie filtrujące, obkurczarkę do kapturków –
pakowanie produktu, a także zgrzewarkę do przechowywania ziół, przypraw, drożdży i pożywek.
Zamontowane zostały klimatyzatory oraz zmiękczacz wody. Do odpowiedniego przechowywania
miodu pitnego zostały zakupione beczki dębowe. Aby poszerzyć zakres działalności firmy, stworzono
sklep internetowy. Niezbędnym elementem wizerunku firmy było stworzenie logo firmy oraz
sporządzenie ulotki promocyjnej. Biuro wyposażono w niezbędny sprzęt komputerowy,
oprogramowanie oraz kasę fiskalną.
Rezultaty operacji
W wyniku operacji została stworzona profesjonalna miodosytnia, jedyna w gminie oraz na obszarze
LGD Puszcza Notecka. Pomieszczenia zostały dostosowane do procesów produkcji miodu pitnego
czyli sycenia brzeczki, fermentacji oraz leżakowania. W pomieszczeniach zostały zainstalowane dwa
klimatyzatory niezbędne do utrzymania wymaganej temperatury leżakowania w pomieszczeniach w
okresie letnim. Zakupiono układy chłodzenia co pozwoli na utrzymanie stałej temperatury
fermentacji. Zakupiono zbiorniki do leżakowania a także urządzenia do rozlewu gotowego miodu w
butelki, korkowania, etykietowania.
Wnioski z realizacji projektu
Gmina Ostroróg zyskała nowoczesną miodosytnię, jedyną na obszarze LGD Puszcza Notecka i jedną
z niewielu na terenie Polski, dzięki czemu będzie kultywowana tradycja spożywania miodu pitnego,
który nie może być traktowany jedynie jako alkohol, gdyż ma pozytywny wpływ na zdrowie i zawiera
w sobie naturalny miód. Jest to nowy produkt na lokalnym rynku, ale nawiązuje do głęboko
zakorzenionej tradycji a obecnie zapomnianej przez większość ludzi kultury picia miodu pitnego.
Działalność ma odnowić zwyczaj smakowania tego produktu na ziemiach polskich. Operacja ma
pozytywny wpływ na środowisko z uwagi na fakt wykorzystania do produkcji prawdziwego,
naturalnego miodu pszczelego, co wspiera rozwój pszczelarstwa w kraju. To z kolei ma wpływ na
przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz na zachowanie bioróżnorodności, tak ważnej dla
prawidłowego funkcjonowania ekosystemu.
Miodosytnia Kluczewo powstała przy Pasiece Kluczewo, skąd czerpany jest podstawowy surowiec –
miód. Tu, z miłości do natury i doskonałego smaku, w wyniku połączenia miodu, wody i drożdży
powstaje szlachetny napój alkoholowy zwany miodem pitnym. Każda wytworzona partia jest inna i
niepowtarzalna – bo produkowana ręcznie, niemal domowym sposobem. Zrealizowany projekt jest
ciekawym przykładem wykorzystania środków przeznaczonych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Beneficjent
Agnieszka Kapłon
Okres realizacji operacji
wrzesień 2018 – podpisanie umowy z UMWW w Poznaniu,
wrzesień 2020 – oficjalne oddanie budynku do użytku i
rozpoczęcie działalności
Zasięg międzynarodowy
Obszar realizacji operacji w
☐
kontekście grupy docelowej Zasięg krajowy
☒
/ zasięg terytorialny operacji
Zasięg regionalny

Zasięg wojewódzki
Zasięg lokalny

13. Wartość projektu

☐
☐
☐

Województwo wielkopolskie, gmina Ostroróg, Kluczewo
Wartość projektu (budżet), w tym:
126 238,46
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Wpisz w rubryce po prawej
odpowiednią kwotę

1. Środki publiczne

Z funduszy
unijnych:

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz
Społeczny
Fundusz Spójności

Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich

100 000,00

Europejski Fundusz
Morski i Rybacki
z budżetu państwa
z budżetu samorządów terytorialnych

2. Wkład własny
3. Inne źródła

26 238,46
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