„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacje są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Samorząd Województwa Lubuskiego informuje, że w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
realizuje operacje:

1) Zakup paliwa do samochodów służbowych Podmiotu Wdrażającego PROW 2014-2020 w województwie lubuskim oraz wykonanie
pieczęci dla pracownika
Zadanie ma na celu usprawnić funkcjonowanie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich poprzez utrzymanie samochodów
służbowych. 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. Wykonanie pieczęci dla kierownika Wydziału
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej, stanowiącej podstawowy materiał biurowy, nieodzownie związany z prawidłową
realizacją zadań powierzonych na wymienionym stanowisku.

2) Realizacja operacji własnych w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w województwie lubuskim oraz delegacje
szkoleniowe pracowników realizujących zadania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w województwie lubuskim
Zadanie ma na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania
miejsc pracy na terenach wiejskich, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu
finansowym, poszerzenie wiedzy pracowników realizujących zadania KSOW w ramach PROW 2014-2020 poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
podniesienie jakości realizacji Programu.

3) Realizacja operacji własnych w ramach Planu Działania KSOW 2014 - 2020 województwa lubuskiego, Plan Operacyjny na lata 2018 2019 - część II
Zadanie ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, informowanie
społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym, aktywizację mieszkańców wsi na rzecz
podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, podniesienie jakości
wdrażania PROW oraz wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Cele zostaną zrealizowane za
pomocą 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.

4) Realizacja projektów partnerskich oraz projektu własnego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018 - 2019 w województwie
lubuskim
Zadanie ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, informowanie
społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym oraz aktywizację mieszkańców wsi na
rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Cele zostaną
zrealizowane za pomocą projektów partnerskich w 2018 roku, operacje pt.: "Społeczny Lider Obszarów Wiejskich", "Powiatowe Święto Plonów",
"Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi obszarów wiejskich", "Otwarci na rozwój sołtysi z Powiatu Żagańskiego", "Powiatowe Święto
Plonów 2018", "Konferencja Kobieta ABC – Etap II Kobieta Dynamiczna EF", "Jak odmieniać wsie w Powiecie Krośnieńskim", "Agroturystyka
potencjałem dla obszarów wiejskich Powiatu Żagańskiego", "W poszukiwaniu dobrych praktyk w LGD/NGO, Samorządach oraz winnicach na
Bałkanach", "Razem dla Lubuskiego – Współpraca się opłaca" oraz projektu własnego: udział w targach POLAGRA FOOD 2019.

5) Realizacja operacji Partnerskich w Planie Operacyjnym na lata 2018-2019 dla Województwa Lubuskiego w roku 2019
Zadanie ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości
realizacji Programu, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym oraz
aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach
wiejskich. Cele zostaną zrealizowane za pomocą projektów partnerskich w 2019 roku, operacje pt.: "Młodzi Producenci Rolni", "W poszukiwaniu
dobrych praktyk w LGD, Samorządach oraz winnicach w Grecji", "Agroturystyka ważnym trendem w rozwoju obszarów wiejskich Powiatu
Żagańskiego","Folkowe smaki Powiatu Żagańskiego", "Nie zapomnij o tradycji obrzędy i konkursy dożynkowe Powiatu Żagańskiego", "Nowe
możliwości rozwoju obszarów wiejskich w Powiecie Żagańskim", "Śladami PROW i Leader - wdrażanie LSR na terenie województwa lubuskiego",
"Filmy promocyjne o projektach realizowanych przez beneficjentów LGD", "Powiatowo-gminne Święto Plonów".

