
 

 

 

 

 

 

 

 

 

USŁUGĘ 

MOBILNOŚCI 

GRUNTÓW 
Kompleksowy pakiet informacyjny zawierający wszystkie 

podstawowe informacje na temat mobilności gruntów. 

LAND -MOBILITY .EU/ 



" Zlekceważyliśmy prawdę, że dobry rolnik jest 
rzemieślnikiem najwyższej klasy, swego rodzaju 

artystą." 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Usługa Mobilności Gruntów została 

utworzona w celu zapewnienia możliwości 

właścicielom gruntów oraz młodym rolnikom 

poprzez doradztwo i ułatwianie zawierania 

umów o współpracy w zakresie rolnictwa.  

W zależności od życzeń 

właścicieli gruntów i rodzaju 

działalności rolników, usługa ta 

oferuje szereg różnych 

rozwiązań dostosowanych do 

konkretnych sytuacji.  

Mobilność w zakresie 

gruntów łączy właścicieli 

gruntów z rolnikami. 

 
 

 
Dzięki usługom 

mobilności gruntów 
utworzono ponad 500 

obiektów o powierzchni 
ponad 47 000 akrów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYM JEST MOBILNOŚĆ 
GRUNTÓW? 

USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ 
ROLNIKÓW DLA ROLNIKÓW 

Usługa składa się z trzech kluczowych 

elementów: 
• Tworzenie świadomości i dostarczanie 

informacji 
• Wspieranie ustaleń dotyczących 

funkcjonowania 
• Dostarczanie uzgodnień 

 
CZY WIESZ, ŻE…? 

 

Tylko 6% rolników ma mniej niż 35 
lat, a 26% jest w wieku powyżej 65 

lat. Wielu starszych rolników nie ma 
następców. 

 
 
 
 
 
 
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu:  
http://land-mobility.eu/ 

 

Lub na stronie internetowej Land Mobility Service utworzonej przez Maca na Feirme 

https://landmobility.ie/ 



Repertoire Deport Installation 

(RDI) 

Boer zoekt Boer 

Hof sucht Bauer 

Banca delle Terre Agricole 

INNE USŁUGI 
MOBILNOŚCI GRUNTÓW 
Właściwe odżywianie i aktywność fizyczna są ważnymi elementami zdrowego stylu życia. 

Zbilansowana dieta może pomóc w osiągnięciu i utrzymaniu prawidłowej wagi ciała, 

zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych oraz poprawić ogólny stan zdrowia. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

RDI 

 

 
Udostępnia platformę 

internetową dla 

rolników, którzy chcą 

sprzedać swoje grunty 

lub nawiązać 

współpracę z innymi 

rolnikami, a następnie 

ułatwia zawarcie 

umowy między 

stronami. 

BOER ZOEKT 

BOER 

 
Ta platforma 

internetowa pomaga 

rolnikom, którzy nie 

mają następców, 

znaleźć młodych ludzi, 

którzy mają wiedzę i 

doświadczenie, ale 

potrzebują ziemi. 

HOF SUCHT 

BAUER 

Podobnie jak Land 

Mobility, platforma 

Hofborse pomaga 

kojarzyć właścicieli 

gruntów z młodymi 

osobami, które chcą 

założyć działalność 

gospodarczą w sektorze 

rolnym. 

BDTA 

 
 

Narzędzie 

internetowe 

stworzone, aby pomóc 

osobom 

poszukującym 

możliwości wynajmu 

lub zakupu ziemi. 

Zawiera spis gruntów 

rolnych dostępnych w 

skali kraju. 



   
 

CZEGO 
SZUKAĆ 

 

 

Określenie najlepszych metod 
dotarcia do grupy docelowej oraz 
innych organizacji działających w tej 
samej dziedzinie. Pozwoli to na 
zdobycie większej wiedzy, a także w 
rozpowszechnieniu informacji o 
usługach. 

 
 
 
 
 
 
 

Szkolenia 
 
 

 
 

Określ swoje potrzeby 
Zanim podejmiesz jakiekolwiek inne 
działania, powinieneś przeprowadzić 
badania na temat obszarów, które chcesz 
objąć pomocą, aby upewnić się, że 
istnieje zapotrzebowanie na mobilność 
pracowników. Brak równowagi wiekowej 
w sektorze rolniczym może oznaczać, że 
rolnicy poszukują następców. 

Moduły szkoleniowe projektu mogą 
być wykorzystane do przeszkolenia 
potencjalnych pracowników, np. jak 
działać, pomagać w rozwoju firmy 
oraz jak radzić sobie w sytuacjach, z 
którymi mogą się zetknąć podczas 
procesu mobilności gruntów. 

 
 
 

ogólne 
warunki  
 

 
 
 
 
 

Irlandzkie usługi mobilności gruntów 
dysponują doświadczonym 
personelem, który posiada wiedzę i 
doświadczenie pozwalające na 
zapewnienie rozwiązań 
odpowiednich do wszelkich ustaleń. 
Rozpocznij swoją działalność, mając 
kilka preferowanych rozwiązań. 

Sieć 

finansowanie 

Organizacje rolnicze, spółdzielnie 
mleczarskie i inne agrobiznesy mogą być 
doskonałym źródłem finansowania, aby 
pomóc w uruchomieniu usługi mobilności 
gruntów i nabraniu rozpędu. Mogą one 
być również bardzo przydatne w zakresie 
rozpowszechniania i docierania do 
odbiorców docelowych. 

zakładając 
własną usługę 
w zakresie 
mobilności 
gruntów 
 


