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

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo
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 Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 – działanie 4 – Szkolenia i działania
na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy
technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej. Koszty funkcjonowania
Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego – opłaty pocztowe w 2018r.,

której celem jest:
dla działania nr 4: pn. „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych
Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy
międzyterytorialnej i międzynarodowej” – wsparcie lokalnych grup działania w zakresie
poszukiwania partnerów do współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej oraz
podniesienie kompetencji lokalnych grup działania w zakresie wykonywanych przez nie zadań
związanych z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju, w szczególności doradztwo na rzecz
potencjalnych wnioskodawców i prowadzenia oceny operacji.
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 celem działania: „Koszty funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa
Kujawsko-Pomorskiego – opłaty pocztowe w 2018r.” była sprawna obsługa procesu wdrażania PROW
2014-2020 w zakresie działań przewidzianych dla KSOW, tj. umożliwienie sprawnego działania biura,
w tym zapłatę za usługi pocztowe.
Wartość projektu: 125 647,00 zł
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

