
 

 

„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) Realizacja projektów przez partnerów KSOW w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w województwie 

lubuskim oraz realizacja projektu własnego w ramach planu operacyjnego 

 

Zadanie ma na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym 

kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, 

informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich  i wsparciu finansowym, podniesienie 

jakości realizacji Programu 

 

2) Delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników realizujących zadania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w 

województwie lubuskim oraz realizacja operacji własnych w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 

 

Zadanie ma na celu usprawnienie funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich poprzez uczestnictwo 

pracowników w spotkaniach i szkoleniach w ramach odbytych delegacji służbowych, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji 

żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, podniesienie jakości wdrażania PROW. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych 

beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich  i wsparciu finansowym 

 

3) Wynagrodzenie pracowników KSOW w 2018 r. i 2019 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. 

 

Zadanie to ma na celu usprawnić funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie lubuskim, poprzez zatrudnienie 

pracowników, co warunkuje prawidłową i terminową realizację zadań KSOW 

 

4) Realizacja operacji własnych w ramach Planu Działania KSOW 2014 - 2020 województwa lubuskiego, Plan Operacyjny na 

lata 2018 – 2019 

 

1. Zadanie ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich 

2. Podniesienie jakości wdrażania PROW 

 

5) Realizacja planu operacyjnego KSOW na lata 2018 - 2019 województwa lubuskiego  
 

Zadanie ma na celu informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach 

uzyskania dofinansowania w ramach działań PROW wdrażanych przez Samorząd Województwa Lubuskiego 

 

6) Zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizującym zadania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w 

województwie lubuskim 

 

Zadanie ma na celu stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanej w realizację działań KSOW 2014-2020 

w województwie lubuskim 

 


