
 
 

„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 poprzez organizację konkursu 

„Wieś na weekend” w 2016 r. oraz wsparcie funkcjonowania Jednostki Regionalnej KSOW w 2017 r. 

w Województwie Kujawsko-Pomorskim. 

W ramach operacji ogłoszony jest konkurs na organizację i realizację imprez plenerowych 

organizowanych na terenach wiejskich. Projekty będą realizowane w ramach działania 11 pn.: 

„Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w 

szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób 

wykluczonych społecznie”, którego celem jest  aktywizacja mieszkańców wsi oraz przyczynianie się do 

powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszanie zarządzania lokalnymi 

zasobami. Działanie to ma sprzyjać aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów 

społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Działanie ma na celu 

zaktywizowanie mieszkańców wsi, tak aby byli zainteresowani podejmowaniem inicjatywy w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich, podejmowaniem współpracy i zrzeszaniem się. Szczególne istotne jest 

wykorzystanie potencjału młodzieży, który powinien owocować rozwojem postaw przedsiębiorczych, 

a w dalszej perspektywie prowadzić do rozwoju działalności gospodarczej na wsi. Niezwykle istotne z 

punktu widzenia celów PROW w perspektywie finansowej 2014-2020 pozostaje aktywizacja osób 

starszych oraz osób wykluczonych społecznie. 

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 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 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 zakup papieru na potrzeby pracowników sporządzających dokumenty wymagane 

prawem.   

Wartość projektu: 192 920,29 zł 



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

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 


