CENNIK USŁUG
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚĆ USŁUGI

1.

UDOSTĘPNIANIE POMIESZCZEŃ I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

1.1

Sale seminaryjne 25-40 miejsc w siedzibie MODR:

1.1.1

Czas wynajmu do 5 h

50,00 zł/h

1.1.2

Czas wynajmu 6-10 h

40,00 zł/h

1.1.3

Czas wynajmu po w. 10 h

35,00 zł/h

1.2

1.2.1

1.3

Sala konferencyjna w siedzibie MODR:
Cena wynajmu za godzinę
(minimalny czas wynajmu 3 godziny)

150,00 zł/h

Miejsca wystawiennicze:

1.3.1

Miejsce na stoisko p romocyjne w siedzibie MODR

350,00 zł/dzień

1.3.2

Miejsce na stoisko p romocyjne poza siedzibą MODR

250,00 zł/dzień

1.3.3

Miejsce na prezentację ulotek reklamowych
w siedzibie MODR

100,00zł/m-c

1.3.4

Miejsce na prezentację ulotek reklamowych
poza siedzibą MODR

50,00 zł/m-c

1.3.5

Miejsce na prezentacje banne rów reklamowych,
standy, roll-u py w siedzibie MODR

200,00zł/m-c

1.3.6

Miejsce na prezentacje banne rów reklamowych,
standy, roll-u py poza siedzibą MODR

100,00zł/m-c

1.4

Usługi noclegowe w pokojach gościnnych MODR:

Osobonocleg w pokoju gościnnym

30,00 zł
40,00 zł (gdy cały pokój
zajmuje 1 osoba)

Osobonocleg w pokoju gościnnym (telewi zor, lodówka)

35,00 zł
45 zł (gdy cały pokój
zajmuje 1 osoba)

1.4.3

Osobonocleg w pokoju gościnnym z łazienką

50,00 zł
60 zł (gdy cały pokój
zajmuje 1 osoba)

1.4.4

Udostępnianie pokoi gościnn ych pracownikom MODR

200 zł/miesiąc

1.4.5

Udostępnianie sanitariatów hotelow ych (dotyczy
osób nie zakwaterowanych w bazie noclegowej)

10 zł/osoba/dzień

1.4.6

Opłata za psa lub kota

10 zł/doba

1.5

Udostępnianie namiotów wystawiennicz ych

10 zł/szt./dzień

1.4.1

1.4.2

2

USŁUGI DIAGNOSTYCZNE

2.1

Opryskiwacz polowy o s zerokości roboczej do 12 mb,
sadowniczy, zaprawiarka pr zepływowa,
sprzęt samobieżny do stosowania ś rodków
ochrony roślin w formie granulatu, p ozostały spr zęt
stacjonarny do stosowania ś rodków ochrony roślin

120 zł

2.2

Opryskiwacz polowy o s zerokości roboczej 12 -18 mb,
opryskiwacz szklarniowy stacjonarny

140 zł

2.3

Opryskiwacz polowy o s zerokości
roboczej powyżej 18 mb

200 zł

2.4

Zaprawiarka po rcjowa, opryskiwacz szklarniowy mobiln y,
sprzęt ciągnikowy do stosowania ś rodków
ochrony roślin w formie granulatu, p ozostały spr zęt
mobilny do stosowania ś rodków ochrony roślin

80 zł

3

USŁUGI KSEROGRAFICZNE

3.1

Kserokopia jednostronna A4 czarno-biała

0,20 zł

3.2

Kserokopia jednostronna A4 kolorowa

1,00 zł

3.3

Sporządzanie duplikatu dokumentów

30,00 zł

4

ORGANIZACJA KURSÓW, SZKOLEŃ ORAZ OBSŁUGA WIZYT STUDYJNYCH

4.1

Kursy:

4.1.1

Kurs kwalifikacyjny na tytuł operator
kombajnów zbożowych

400,00 zł/os

4.1.2.

Kurs z zakresu badań techniczn ych opryskiwaczy

1000,00 zł/os

4.2

Szkolenia:

4.2.1

Szkolenie z zak resu stosowania ś rodków
ochrony roślin - uzupełniające

100,00 zł/os

4.2.2

Szkolenie z zak resu stosowania ś rodków
ochrony roślin - podstawowe

120,00zł/os

4.2.3

Szkolenie z zak resu produkcji integrowanej

250,00 zł/os

4.2.4

Pozostałe szkolenia specjalist yczne dwudniowe

200,00 zł/os

4.2.5

Pozostałe szkolenia specjalist yczne jednodniowe

100,00 zł/os

4.3

Organizacja i obsługa wizytacji 1 gospodarstwa rolnego
lub zakładu pr zetwórczego:

800 zł/gosp.

5

OPRACOWYWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO

5.1

Powierzchnia do 3 ha

200 zł/ha

5.2

Powierzchnia od 3 do 10 ha

1000 zł

5.3

Powierzchnia pow. 10 ha

2000 zł

6

OPRACOWYWANIE WNIOSKÓW I PLANÓW/BIZNESPLANÓW
DLA BENEFICJENTÓW ŚRODKÓW POMOCOWYCH ORAZ
PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O KREDYTY INWESTYCYJNE

6.1

Wnioski i plany dla beneficjentów środków pomocowych:

Wnioski dotyczące płatności obsza rowych
(dla gosp. o pow. do 10 ha UR)

30,00 zł + 3,00 zł
za każdą działkę
ewidencyjną po w.
jednej działki,
nie więcej niż 300 zł

Wnioski dotyczące płatności obsza rowych
(dla gosp. o pow. powyżej 10 ha UR)

40,00 zł + 3,00 zł
za każdą działkę
ewidencyjną po w.
jednej działki,
nie więcej niż 300 zł

Wnioski rolnośrodowiskowo – klimat yczne /rolnictwo
ekologiczne (wraz z obsza rowymi) w pierwszym roku
realizacji planu (nowy wniosek) lub opracowanie
wnioskukontynuacyjnego (dla gosp. o po w. do 10 ha UR)

35 zł + 2% kwoty
wnioskowanej w c zęści
rolnośrodowiskowo
-klimat ycznej/rolnictwo
ekologiczne wniosku,
nie więcej niż 400 zł

6.1.4

Wnioski rolnośrodowiskowo – klimat yczne /rolnictwo
ekologiczne (wraz z obsza rowymi) w pierwszym roku
realizacji planu (nowy wniosek) lub opracowanie wniosku
kontynuacyjnego (dla gosp. o po w. powyżej 10 ha UR)

45 zł + 2% kwoty
wnioskowanej w c zęści
rolnośrodowiskowoklimatycznej/rolnictwo
ekologiczne wniosku,
nie więcej niż 400 zł

6.1.5

Plany rolnośrodowiskowe/plany działalności
ekologicznej (opracowywane raz na początku
realizowanego działania)

300,00 zł + 4% kwoty
wnioskowanej
w pierwszym roku
realizacji planu

6.1.6

Wprowadzanie istotn ych zmian w planach
rolnośrodowiskowych/planach działalności ekologicznej

150,00 zł

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.7

Wprowadzanie istotn ych zmian we wnioskach

6.1.8

Wydanie duplikatu planu rolnośrodowiskowego/planu
działalności ekologicznej

6.1.9

Opracowanie wniosku dot yczącego pozyskiwania
środków pomocowych w ramach PROW

6.1.10

Wykonanie planu/biznesplanu dot yczącego
pozyskiwania ś rodków pomocowych w ramach PROW

6.2

50,00 zł

rolnośrodowiskowo-klimat ycznych/rolnictwo ekologiczne

30,00 zł
0,25% wnioskowanej
kwoty pomocy
1% od kwoty wspa rcia do
100 tys. zł + 0,25% od
kwoty pow. 100 tys. zł

Opracowanie wniosku o wypłatę środków pomocowych udostępnianych w ramach
PROW:

6.2.1

Opracowanie wniosku o refundacje
środków pomocowych do 10 faktur

400,00 zł

6.2.2

Opracowanie wniosku o refundacje
środków pomocowych powyżej 10 faktur

500,00 zł

6.2.3

Opracowanie wniosku o płatność I raty pomocy (p remia)

200,00 zł

6.2.4

Opracowanie wniosku o płatność II raty pomocy (p remia)

400,00 zł

Biznes plany dot yczące kredytów inwest ycyjnych

1,5% od wartości
kredytu do 100 tys. zł
+ 0,25% od kwoty
powyżej 100 tys. zł

6.4

Dokumentacja dot ycząca dopłat do materiału siewnego

25,00 zł +2 zł za każdą
działkę ewidencyjną
powyżej 1 działki,
nie więcej niż 100 zł

6.5

Dokumentacja na potr zeby wsparcia wapnowania
regeneracyjnego gleb

25,00 zł +2 zł za każdą
działkę ewidencyjną
powyżej 1 działki,
nie więcej niż 100 zł

6.6

Wydawanie opinii dot yczących działalności rolniczej

100,00 zł

6.3

7

POZOSTAŁE USŁUGI DORADCZE

7.1

Opracowanie planu naw ozowego
na potrzeby gospodarstwa

250,00 zł

7.2

Opracowanie planu naw ożenia azotem

200,00 zł

7.3

Obliczenie maksymaln ych dawek azotu

150,00 zł

7.4

Opracowanie planu poprawy dob rostanu zwierząt

300,00 zł + 5%
od kwoty dotacji

8

USŁUGI REKLAMOWE

8.1

Zamieszczanie reklam w czasopiśmie „Doradca”:

8.1.1

Druk reklamy czarno – białej (format A4)

817,95 zł

8.1.2

Druk reklamy kolorowej (format A4) wew. numeru

1.119,30 zł

8.1.3

Druk reklamy kolorowej (format A4) okładka

1.414,50 zł

8.1.4

Artykuły sponso rowane – 1 st rona formatu A4

817,95 zł

8.1.5

Wkładkowanie materiału reklamowego
w czasopiśmie „Doradc a”

738,00 zł

8.2

Reklama na stronie internetowej www.modr.pl:

8.2.1

Baner reklamowy górny (emisja miesięczna)

307,50 zł

8.2.2

Baner reklamowy boczny (emisja miesięczna)

246,00 zł

8.2.3

Artykuł sponso rowany (emisja miesięczna)

492,00 zł

8.3

Reklama w broszurach specjalistycznych - kolor,
format A5:

8.3.1

Nakład broszury 500 egz.

184,50 zł

8.3.2

Nakład broszury 1000 egz.

369,00 zł

8.3.3

Nakład broszury 2000 egz.

615,00 zł

8.4

Pakiet: reklama w czasopiśmie „Doradca” oraz w broszurach:

8.4.1

Nakład 500 egz.

135,30 zł + cena
reklamy w Doradcy

8.4.2

Nakład 1000 egz.

258,30 zł + cena
reklamy w Doradcy

8.4.3

Nakład 2000 egz.

492,00 zł +cena
reklamy w Doradcy

8.5

Pakiet: reklama w czasopiśmie „Doradca” oraz na stronie www.modr.pl:

8.5.1

Baner reklamowy górny (emisja miesięczna)

8.5.2

Baner reklamowy boczny (emisja miesięczna)

8.5.3

Artykuł sponso rowany (emisja miesięczna)

8.6

221,40 zł + cena
reklamy w Doradcy
147,60 zł + cena
reklamy w Doradcy
369,00 zł + cena
reklamy w Doradcy

Prezentacja firm komercyjnych podczas imprez MODR:

8.6.1

Prezentacja podczas imp rez o zasięgu wojewódzkim

500,00 zł/15min

8.6.2

Prezentacja podczas imp rez o zasięgu lokalnym

350,00 zł/15min

