
 
 

„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 2020-2021 - konkurs "Wieś na weekend''2020 i 2021 oraz promocja 

KSOW w mediach w 2021 r. 

 

W ramach operacji ogłoszony jest konkurs na organizację i realizację imprez plenerowych na terenach wiejskich. Projekty realizowane są w ramach działania 
nr 3: „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”. Działanie ma służyć identyfikacji, gromadzeniu i upowszechnianiu 
przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów Programu. Realizacja działania umożliwia identyfikację rozwiązań i dobrych praktyk poprzez 
gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW 2014-2020. Dzięki temu działaniu ostateczni odbiorcy 
Programu mogą zapoznać się z rozwiązaniami, które zostały już wdrożone i są możliwe do stosowania. 
 

Operacja ma pozytywny wpływ na stan wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, ponieważ realizuje priorytet 6:  „ Wspieranie włączenia 

społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”, wyznaczony dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 

– 2020. Organizacja konkursu „Wieś na weekend’ w latach 2020-2021, w Województwie Kujawsko-Pomorskim ma na celu aktywizację organizacji i instytucji 

do działania partnerskiego, podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki, 

zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie realizuje cel nr 1 KSOW „Zwiększenie udziału zainteresowanych 

stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. 

Operacja obejmuje również promocję przedsięwzięć KSOW w mediach w 2021 r. Projekt realizowany jest w ramach działania nr 13: „Promocja 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”. Celem projektu jest informowanie i promocja działań realizowanych w ramach PROW 2014-2020, wymiana 

wiedzy nt. Programu oraz upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w ramach Programu. Działanie realizuje cel nr 1 KSOW „Zwiększenie udziału 

zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. 

 

Wartość projektu: 120 437,05 zł. 

 

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 


