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

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że w ramach Pomocy
Technicznej PROW 2014-2020 realizuje operację pod nazwą:
Tytuł operacji: Realizacja w 2016 roku Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich, Funkcjonowanie SR KSOW,

której celem jest:
➢ dla działania nr 13, pn. „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” - wykazanie,
że środki z PROW 2014-2020 pozwolą na uzyskanie równowagi ekonomicznej, przyrodniczej
i społecznej na obszarach wiejskich. Realizacja projektów w tym działaniu miała przyczyniać się
do rozwoju współpracy regionalnej i budowania partnerskich relacji ze społecznością lokalną.
Zachowane i wypromowane miało być dziedzictwo kulturowe, kulinarne i tradycja na
obszarach wiejskich. Realizowane w ramach działania projekty miały dać możliwość
eksponowania wartości polskiej kultury, z jej regionalną różnorodnością i dziedzictwem
lokalnych społeczności z jednej strony, a poprawą jakości życia mieszkańców obszarów
wiejskich z drugiej. Działanie to może być wykorzystane do promocji produktu lokalnego,
sprzedaży bezpośredniej, folkloru, zwyczajów i tradycji, rozwoju wszelkich form turystyki
wiejskiej, rekreacji i sportu oraz promocji funkcji społecznych i pozarolniczych gospodarstw
rolnych, wpływających na poprawę życia na obszarach wiejskich, promowanie zdrowego stylu
życia, aktywnego wypoczynku, ale także promocji postaw ekologicznych, w tym związanych
z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem i adaptacją do zmian klimatu.
Operacja ma pozytywny wpływ na stan wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
i promowanie polskich i regionalnych producentów żywności, wytwórców produktów lokalnych,
lokalnych twórców i artystów, a także poznanie wykorzystywanych na świecie rozwiązań
organizacyjnych i technicznych, metod produkcji, uprawy roślin i hodowli zwierząt. Przyczyni się
również do uzyskanie równowagi ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej na obszarach wiejskich.
Konferencje, wizyty studyjne, szkolenia, imprezy lokalne, konkursy i warsztaty przyczyniają się do
aktywizacji lokalnych społeczności, stwarzają możliwości prowadzenia dodatkowej działalności przez
rolników oraz promują przedsiębiorczość na tym obszarze.
Natomiast dla działania: „Funkcjonowania SR KSOW” celem była sprawna obsługa procesu wdrażania
PROW 2014-2020 w zakresie działań przewidzianych dla KSOW, tj. umożliwienie sprawnego działania
biura, w tym zakup papieru dla sporządzających dokumenty wymagane prawem.
Wartość projektu: 299.649,55 zł
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

