
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

 

Samorząd Województwa Lubuskiego informuje, że w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 realizuje następujące operacje: 

 

1) Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania KSOW 

mająca na celu usprawnić funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie lubuskim, poprzez zatrudnienie 

pracowników co warunkuje prawidłową i terminową realizację zadań KSOW 

2) Delegacje krajowe i zagraniczne pracowników realizujących zadania KSOW w latach 2015-2017 

mająca na celu stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań KSOW oraz realizacji działań 

informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 

3) Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu oraz utrzymanie samochodów służbowych 

Podmiotu Wdrażającego PROW 2014-2020 w województwie lubuskim 

mająca na celu usprawnić funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich poprzez zakup usług telefonii 

komórkowej i mobilnego dostępu do internetu oraz zakup paliwa do samochodów służbowych. Zakup usług telekomunikacyjnych jest 

niezbędny w celu utrzymania ciągłej, szybkiej i skutecznej komunikacji podczas realizacji zadań KSOW. Zakup paliwa do samochodów 

służbowych jest niezbędny w celu umożliwienia realizacji projektów i imprez finansowanych ze środków KSOW, wyjazdów na spotkania, 

szkolenia, konferencje, delegacje itp. związane z wdrażaniem KSOW. 

4) Najem pomieszczeń biurowych wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania KSOW 2014-2020 w województwie 

lubuskim w okresie od  września 2015 roku do czerwca 2017 roku 

mająca na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizujących KSOW 2014-2020 

5) Wynagrodzenie pracownika realizującego zadania KSOW 

mająca na celu usprawnić funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie lubuskim, poprzez zatrudnienie 

pracowników co warunkuje prawidłową i terminową realizację zadań KSOW 

6) Utrzymanie pomieszczeń biurowych wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania KSOW 2014-2020 w 

województwie lubuskim w latach 2015-2017 

mająca na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizujących KSOW 2014-2020 

7) Obsługa prawna KSOW oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania 

KSOW 2014-2020 w latach  2015-2017 w województwie lubuskim 

mająca na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom wdrażających KSOW 2014-2020 

8) Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania KSOW od maja do września 2017, zakup mebli biurowych i paliwa do 

samochodu służbowego 

mająca na celu usprawnić funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie lubuskim poprzez zatrudnienie 

pracowników, zakup mebli biurowych i zakup paliwa do samochodów służbowych co warunkuje prawidłową i terminową realizację zadań 

KSOW. 

 

 

Operacje są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 


