„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 – projekty własne Województwa KujawskoPomorskiego realizowane w 2018 oraz w 2019 roku.

której celem jest realizacja projektów własnych Sekretariatu Regionalnego KSOW w ramach
następujących działań:
➢ Działanie 4: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup
Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy
międzyterytorialnej i międzynarodowej,
➢ Działanie 9: Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych
inwestycji,
➢ Działanie 10: Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji
osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą;
➢ Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Operacje zaplanowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskim mają pozytywny wpływ na stan
wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, gdyż zapewniają promocję polskich i
regionalnych producentów żywności na targach i wystawach międzynarodowych, inspirują do podjęcia
działalności w kierunku wytwarzania produktów lokalnych, inspirują tworzenie sieci kontaktów dla lgd
i podnoszą kompetencje ich członków i pracowników biur, ułatwiają wymianę wiedzy pomiędzy
podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, aktywizują mieszkańców wsi do
podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu , a także pozwalają na poznanie
wykorzystywanych na świecie rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz metod produkcji.
Przyczynią się również do uzyskania 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 tworzą sieć kontaktów pomiędzy partnerami KSOW.
Wartość projektu: 182.821,70 zł
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

