
 
 

„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 2016-2017: dz. 9 "Wspieranie współpracy w sektorze 

rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji" oraz utrzymanie struktury – delegacja.,  

której celem jest:  

➢ dla działania nr 9: pn. „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników 

wspólnych inwestycji” – wspieranie profesjonalnej współpracy i realizacji przez rolników 

wspólnych inwestycji, w szczególności poprzez zwiększenie zainteresowania producentów 

rolnych zrzeszaniem się w organizacje, grupy producenckie, tworzenie wspólnych struktur 

handlowych czy powiązań organizacyjnych lub innych form współpracy przyczyniających się do 

możliwości wspólnego składania wniosków o przyznanie pomocy i wspólnej realizacji 

inwestycji. Wspólne działanie wzmacnia pozycję producentów rolnych w łańcuchu 

żywnościowym, sprzyja zwiększaniu ich udziału w wartości dodanej. Współpraca z grupą 

producentów jest też korzystna dla odbiorcy surowca ze względu na możliwość zapewnienia 

sobie: regularności dostaw, dostosowania ich wielkości do potrzeb, odpowiedniej i 

wyrównanej jakości surowca. 

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 sprawnej obsługi procesu wdrażania PROW 2014-2020 w zakresie działań 

przewidzianych dla KSOW, konieczne jest umożliwienie sprawnego działania biura jednostki 

regionalnej, w tym sfinansowanie kosztów podróży służbowych pracowników Sekretariatu. 

Wartość projektu: 46 313,93 zł 

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 


