
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”  

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, iż w ramach pomocy technicznej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Schematu II realizuje operację 

pt. „Realizacja planu komunikacyjnego oraz operacji partnerów KSOW  

w województwie warmińsko-mazurskim”. 
 

 
Cele szczegółowe: 

 

 zapewnienie odpowiedniej wizualizacji i promocji Programu, przejrzystej informacji nt. PROW 2014-2020  

dla beneficjentów oraz ogółu społeczeństwa; 

 wzrost wiedzy nt. możliwości finansowania operacji ze środków PROW 2014-2020 oraz poszerzenie grupy 

podmiotów zainteresowanych Programem; 

 wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wdrażania instrumentu terytorialnego; 

 przekazanie rolnikom, ekspertom, grupom producenckim i instytucjom rolniczym wiedzy rolniczej poprzez 

dystrybucję publikacji; 

 podniesienie kompetencji przedstawicieli LGD w zakresie wdrożenia europejskich rozwiązań modelowych 

ENRD; 

 wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji przedstawicieli LGD; 

 wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych jako 

innowacyjnego kierunku działalności na obszarach wiejskich; 

 wskazanie możliwości stymulowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem mało 

rozpoznanych potencjałów; 

 upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców Warmii i Mazur nt. wyjątkowych walorów gęsiny; 

 zdobycie i upowszechnienie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie podejmowania współpracy  

i realizacji przez rolników wspólnych projektów; 

 wymiana wiedzy pomiędzy polskimi i włoskimi producentami i przetwórcami gęsiny; 

 wymiana doświadczeń, rozwiązań i metod produkcyjnych w hodowli zwierząt wśród hodowców z regionu 

Warmii i Mazur; 

 aktywizacja mieszkańców gminy do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; 

 zainteresowanie rolnictwem, popularyzacja i pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności 

rolniczych mieszkańców wsi; 

 aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich i podniesienie jakości życia na tych obszarach; 

 wymiana doświadczeń z zakresu realizacji przez mieszkańców obszarów wiejskich działań na rzecz tych 

obszarów; 

 przekazanie i upowszechnienie wiedzy w zakresie tradycyjnego rzemiosła regionu Warmii oraz promocja 

dziedzictwa kulturowego wsi warmińskiej; 

 propagowanie kultury warmińskiej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz promocja walorów 

przyrodniczych i kulturowych gminy wśród ogółu społeczeństwa; 

 upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców terenów wiejskich w zakresie sposobów użytkowania roślin 

dzikorosnących w lasach; 

 upowszechnianie wiedzy nt. idei zrównoważonego rozwoju w połączeniu z prowadzeniem gospodarki leśnej, 

zwiększenie zainteresowania lokalnej społeczności środowiskiem przyrodniczym; 

 wspieranie profesjonalnej współpracy pomiędzy producentami rolnymi a związkami branżowymi, 

wzmocnienie ich pozycji w łańcuchu żywnościowym; 

 aktywizacja mieszkańców gminy i lokalnej społeczności poprzez wykorzystanie muzyki folklorystycznej jako 

instrumentu kształtowania lokalnej tożsamości. 

 

  

Planowane efekty: 

 

 zwiększona efektywność wykorzystania środków przeznaczonych na realizację działań w ramach Programu; 

 wspieranie współpracy w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego; 

 wypromowany rodzimy folklor oraz tradycje kulturowe regionu; 

 zwiększona aktywność na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, w tym zwiększenie 

liczby podejmowanych oddolnych inicjatyw na rzecz środowiska wiejskiego. 

 


