
 

 

 
 
      
 

                   
„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 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
 

ZESTAWIENIE OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH SCHEMATU II POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020 

 

Samorząd Województwa  Lubuskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schemat II 

realizuje również następujące operacje:  

 

-  Realizacja operacji własnych w ramach planów operacyjnych KSOW na lata 2014-2020 województwa lubuskiego w okresie 2017-2018  

(Realizacja operacji własnych poprzez organizację i udział w targach , wystawach dożynkach, zakup produktów regionalnych, promocję produktów 

regionalnych, organizację wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych, organizację spotkań i konferencji, warsztatów, konkursów w ramach planów 

operacyjnych KSOW obejmujący rok 2017 i częściowo 2018 w województwie lubuskim) 

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości wdrażania PROW, 

informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, wspieranie innowacji w 

rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. W wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o polityce 

rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, a także pozyskanie nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego 

wizerunku PROW 2014-2020 i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich, a także wprowadzenie innowacji na 

obszarach wiejskich. Operacja realizowana jest w szczególności poprzez: wydarzenia, konferencje, szkolenia, warsztaty, konkursy, działalność wystawienniczą, 

wizyty i wyjazdy studyjne itp.  

 

- Realizacja operacji własnych w ramach Planu Działania KSOW 2014 - 2020 województwa lubuskiego, Plan Operacyjny na lata 2018 - 2019.  

(Realizacja operacji własnych poprzez organizację i udział w wyjazdach studyjnych krajowych i zagranicznych oraz przeprowadzenie operacji Dni Otwartych 

Farm i wydanie publikacji nt. produktów tradycyjnych, w ramach Planu Operacyjnego obejmującego rok 2018 oraz częściowo 2019). 

 

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości wdrażania PROW. 

Operacja realizowana jest w szczególności poprzez: wydarzenia, warsztaty, wizyty i wyjazdy studyjne, publikację itp.  

 

- Realizacja operacji własnych w ramach planów operacyjnych KSOW na lata 2014-2020 województwa lubuskiego w okresie 2018-2019 - część II. 

(Realizacja operacji własnych poprzez organizację i udział w dożynkach, organizację spotkań i konferencji, warsztatów, szkoleń, spotkań informacyjnych, 

przygotowanie i wydanie mapy w ramach planów operacyjnych KSOW obejmujących rok 2018 i częściowo 2019 w województwie lubuskim) 

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości wdrażania PROW, 

informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, wspieranie innowacji w 

rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. W wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o polityce 

rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, a także pozyskanie nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego 

wizerunku PROW 2014-2020 i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich, a także wprowadzenie innowacji na 

obszarach wiejskich. Operacja realizowana jest w szczególności poprzez: wydarzenia, szkolenia, warsztaty, działalność wystawienniczą, spotkania, publikacje 

itp. 

 

Wyżej wymienione operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. 


