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Operacja pn.: „Promocja i upowszechnianie walorów wsi”  

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” realizuje operację: „Promocja i 

upowszechnianie walorów wsi”. W ramach operacji zaplanowano organizację pięciu warsztatów 

fotograficznych prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora - każdorazowo dla 

dziesięcioosobowej grupy osób – z podziałem na grupy początkujących i średnio zaawansowanych. 

Każdy z warsztatów będzie zaplanowany w innych miejscach – ciekawych zakątkach województwa 

łódzkiego tak, aby zapewnić różnorodność plenerów. Za każdym razem tematyka warsztatów będzie 

ściśle związana z głównym celem operacji – promocją jakości życia na wsi oraz promocją wsi jako 

miejsca do życia i rozwoju zawodowego. 

Warsztaty skierowane są do miłośników, amatorów fotografii, mieszkańców województwa łódzkiego, 

którzy pomimo swoich fotograficznych zamiłowań nie zawsze posiadają niezbędną wiedzę, żeby 

umieć posługiwać się sprzętem fotograficznym wykorzystując w pełni wszystkie jego możliwości i 

funkcje. Warsztaty zagwarantują im zdobycie wiedzy i wymianę opinii na nurtujące ich pytania z 

dziedziny fotografii, rozwijanie i pogłębianie pasji, doskonalenie umiejętności. Istotne jest tu 

zaangażowanie uczestników warsztatów w operację – to oni będą twórcami albumu fotograficznego, 

który będzie materiałem promocyjnym wsi dla szerokiego grona odbiorców w dłuższej perspektywie. 

 Po zakończonych warsztatach zostanie wydany Album fotograficzny – zbiór 50 najciekawszych 

fotografii jakie powstaną w czasie plenerów fotograficznych. Zaplanowaliśmy również organizację 

konkursu na 3 najlepsze fotografie, gdzie za pomocą mediów społecznościowych wszyscy będą mogli 

zagłosować na najlepsze zdjęcia i tym samym wybrać laureatów konkursu. Zwycięzcy oczywiście 

zostaną nagrodzeni. 

Głównym celem operacji jest promowanie jakości życia na wsi, jej zrównoważonego rozwoju, 

pokazania wsi jako idealnego miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Istotnym elementem jest 

włączenie mieszkańców województwa łódzkiego w realizację zadania poprzez ich kreatywną pracę i 

zaktywizowanie do pomysłowego działania. Realizacja tego celu przyczyni się nie tylko do 



zgromadzenia zbioru zdjęć promujących tereny wiejskie, piękno wiejskiego krajobrazu, które 

następnie zostaną wydane w formie publikacji, ale również zaangażuje mieszkańców województwa 

łódzkiego w projekt na etapie jego tworzenia. 

 Planowanym rezultatem jest promocja jakości życia na wsi, jej zrównoważonego rozwoju, pokazania 

wsi jako interesującego miejsca do życia i rozwoju zawodowego, a także aktywizacja mieszkańców 

województwa łódzkiego w realizację zadania poprzez ich kreatywną pracę i zachęcenie do 

pomysłowego działania. Efektem realizacji operacji jest 50 osób biorących udział w warsztatach, które 

otrzymają wiedzę i nabędą nowe umiejętności z dziedziny fotografii; powstanie albumu 

fotograficznego a w dalszej perspektywie – większe zainteresowanie odbiorców publikacji tematem 

rozwoju wsi, inwestycji i życia na terenach wiejskich. 

 Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w 

ramach Działania 13 PROW 2014-2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

zgodnie z Priorytetem 6 PROW na lata 2014-2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania 

ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Projekt wpisuje się w Cel 3.1.  KSOW na 

lata 2014-2020: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich. 
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Operacja pn.: „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne” 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017, 

realizuje operację pod tytułem „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne”, której celem jest 

zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich, promocja rolnictwa ekologicznego, promocję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

oraz transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.  

Konkurs wiedzy jakim jest „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne”, jest jedną z form 

przekazu wiedzy i informacji z zakresu współczesnego europejskiego rolnictwa - realizacja Działania 

13: „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Działania Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytetu 1: „Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w 

rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Priorytetów Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Celu 3.1. „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we 

wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Celów Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi promocja rolnictwa ekologicznego, promocja 

wytwarzanych produktów, wymiana doświadczeń, praktycznej wiedzy pomiędzy uczestniczącymi w 

nim gospodarstwami oraz wdrożenie dobrych praktyk ekologicznych.  
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Operacja pn.: „ Wojewódzkie Święto Chrzanu” 

Cel operacji: Promowanie produktów tradycyjnych naszego regionu, szczególnie nadwarciańskiego 

chrzanu. 

Działanie 10: Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć 

i promocji wsi w kraju i za granicą.  

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na 

obszarach wiejskich.  

Cel KSOW na lata 2014-2020 – Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce 

rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym. 

Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu na Rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji. 

Efekty operacji: Przewidywanym efektem realizacji operacji jest wypromowanie nadwarciańskiego 

chrzanu jako marki regionalnej podczas Wojewódzkiego Święta Chrzanu. Pragniemy pokazać 

regionalnej społeczności, że obszar ich zamieszkania jest ściśle powiązany z unikatowym obszarem 

uprawy chrzanu – warzywa, którego historia występowania na naszych terenach sięga lat okresu 

międzywojennego, a 70% uprawy krajowej stanowi uprawę chrzanu w Zagłębiu Chrzanowym. Poprzez 

podniesienie świadomości społeczeństwa nastąpi rozwój obszarów wiejskich. Zależy nam na ukazaniu 

wiejskich terenów jako atrakcyjnych dla młodych ludzi, jako miejsca gdzie warto zostać, gdzie można, 

bazując na lokalnej marce, z powodzeniem założyć firmę, gospodarstwo czy inną działalność 

przynoszącą wymierny zysk. Efektem gospodarczym operacji będzie zatem rozwój działalności 

gospodarczych i rolniczych. Powstaną lub rozwiną się producenci i przetwórcy chrzanu na naszym 

terenie, co ściśle wiązać się będzie z zatrudnieniem na nowo powstałych miejsc pracy, ograniczeniem 

bezrobocia, a co za tym idzie ubóstwa społeczeństwa. Efektem społecznym operacji będzie 

zaangażowanie i praca społeczna wielu podmiotów , chociażby takich jak koła gospodyń wiejskich. 

Nastąpi swoista aktywizacja członkiń stowarzyszeń i kół, nawiąże się współpraca między 

społecznościami lokalnymi, łączy je wspólny cel – promocja marki i naszego regionu. Efektem operacji 

będzie informowanie o możliwości pozyskiwania funduszy unijnych w ramach PROW 2014-2020. 
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Operacja pn.: „Regionalne Święto Rolników” 

Powiat Poddębicki otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na realizację operacji pn.: Regionalne Święto Rolników w Powiecie Poddębickim, 

mającą na celu zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich na temat możliwości 

wsparcia i kierunków rozwoju wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, o czym mówi 

jeden z celów KSOW oraz do  poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, a także 

zapewnienia ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu sieradzkiego, łęczyckiego 

i łowickiego.  

Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców województwa łódzkiego i ze względu na 

ograniczone możliwości czasowe mieszkańców obszarów wiejskich Powiat Poddębicki łączy: 

 Jarmark Tradycji i Kultury Ludowej – targi tematyczne na rzecz prezentacji osiągnięć 

i promocji obszarów wiejskich województwa łódzkiego, 

 Punkty informacyjne i indywidualne konsultacje z instytucjami związanymi z branżą rolniczą, 

 Panele szkoleniowe związane z możliwym wsparciem i kierunkami rozwoju wsi 

w perspektywie PROW 2014-2020, prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego, a także 

formami turystyki wiejskiej, 

 Przegląd Folklorystyczy - wydarzenie kulturalne eksponujące wartości polskiego dziedzictwa 

kulturowego, podczas którego zaprezentują się zespoły z regionu sieradzkiego, łęczyckiego 

i łowickiego. 

Cel główny oraz cele szczegółowe są spójne z Działaniem 10 KSOW na lata 2014 -2020 pn. - 

Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji 

polskiej wsi w kraju i za granicą, Priorytetem 6 PROW na lata 2014 – 2020 pn. Wspieranie włączenia 

społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich oraz Celem 

KSOW na lata 2014 – 2020 pn. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce 

rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym. 
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Operacja pn.: „Współczesne przemiany krajobrazu wsi” 

Katedra Geografii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego realizuje operację: „Współczesne przemiany 

krajobrazu wsi”. Operacja ma formę wyjazdu studyjnego w rejon Zbiornika Sulejowskiego w dniu 7 

września 2017 r. Celem wyjazdu jest ukazanie różnorodnego charakteru współczesnych przemian 

obszarów wiejskich oraz wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących przyczyn i skutków przemian 

oraz pożądanych kierunków kształtowania krajobrazów wiejskich. 

Projekt skierowany jest do pracowników naukowych jednostek badawczych i uczelni wyższych, 

przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej i do innych osób zawodowo zajmujący się 

ochroną krajobrazu, przyrody i zasobów kultury, ochroną i kształtowaniem środowiska, planowaniem 

przestrzennym i gospodarką przestrzenną na obszarach wiejskich. 

Wśród zagadnień szczegółowych, których dotyczy wyjazd studyjny wymienić należy: polaryzację 

wykorzystania przestrzeni rolniczej, prowadzenie działalności rolniczej w obszarach cennych 

przyrodniczo, zaprzestanie działalności produkcyjnej na słabych gruntach, ekologiczną rolę terenów 

odłogowanych, problemy związane z pojawianiem się obcych gatunków i zagrożeniem dla ochrony 

bioróżnorodności oraz zanikaniem otwartego krajobrazu. 

Planowanym rezultatem będzie pogłębienie wiedzy i transfer doświadczeń o przemianach krajobrazów 

wiejskich oraz zaangażowanie uczestników reprezentujących środowiska naukowców oraz praktyków 

w formułowanie prawidłowości i ocen przemian obszarów wiejskich, a także w wyznaczanie 

pożądanych kierunków zmian, opartych na potencjałach regionów. 

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w 

ramach Działania 6 PROW 2014-2020: Ułatwianie wymiany wiedzy między podmiotami 

uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i upowszechnianie rezultatów działań 

na rzecz tego rozwoju oraz celu nr 1 KSOW: Zwiększanie udziału zainteresowanych stron we 

wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
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Operacja pn.: ”Wymiana dobrych praktyk pomiędzy mieszkańcami LGD „podkowa” a LGD 

„zielone Bieszczady”” 

Lokalna Grupa Działania „podkowa” informuje, iż realizuje operację pn. ”Wymiana dobrych praktyk 

pomiędzy mieszkańcami LGD „podkowa” a LGD „zielone Bieszczady”” mającą na celu podniesienie 

poziomu wiedzy i doświadczenia w zakresie lokalnych działalności pozarolniczych, wykorzystanie 

potencjału odwiedzanego terenu na rzecz swojej społeczności oraz promowanie włączenia 

społecznego i rozwoju gospodarczego na obszarze LGD „Podkowa”. 

Ponadto operacja realizuje cele szczegółowe: 

 Prezentacja działalności i dobrych praktyk na terenie LGD „Zielone Bieszczady” dla 50 

mieszkańców LGD „Podkowa” w terminie do 30 września 2018 r. 

 Wzmocnienie więzi społecznych i aktywizacja 50 uczestników wyjazdu studyjnego w terminie 

30 września 2018 r. 

Efekty realizacji operacji: 

1) Zaktywizowanie 50 uczestników wizyty studyjnej do podejmowania działań na rzecz swojej 

społeczności. 

2) Wzmocnienie więzi społecznych u 50 uczestników wyjazdu studyjnego. 

3) Wzbogacenie wiedzy 50 osób nt. możliwości wykorzystania potencjału odwiedzanego terenu 

na rzecz swojej społeczności. 

4) Zwiększenie ilości osób zainteresowanych zakładaniem działalności pozarolniczych na terenie 

LGD „Podkowa”. 

5) Zwiększenie ilości potencjalnych beneficjentów, korzystających z dotacji unijnych na terenie 

LGD „Podkowa”. 
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Operacja pn.: „Pszczoły i Pszczelarstwo szansą na rozwój ekologicznego rolnictwa” 
 

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Pszczoły i Pszczelarstwo szansą na 

rozwój ekologicznego rolnictwa”  mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie pszczelarskiej 

edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie 

informacji z zakresu ochrony owadów zapylających. 

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w 

ramach działania 11 Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących 

włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości 

narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. 

 

Celem projektu jest: 

 rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw 

proekologicznych, 

 powstanie nowych pasiek pszczelich w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji 

pszczół, 

 podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i ukierunkowanie na rolnictwo ekologiczne, 

 zrealizowanie łącznie 10 spotkań po 15 uczestników (150 uczestników). 

Grupa docelowa to: 

Miejsce realizacji: 5 powiatów z terenu województwa łódzkiego: powiat bełchatowski, powiat 

pajęczański, powiat radomszczański, powiat piotrkowski, powiat opoczyński. 

Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 150 osób z 5 wyżej wskazanych powiatów. 
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Operacja pt.: „Szkolenie - Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa 

łódzkiego”. 

Przewidywane wyniki operacji: 

Przeszkolenie 45 osób z terenu województwa łódzkiego, które pozyskają wiedzę na temat zakładania 

firm, zostaną im wskazane możliwości i niewykorzystany potencjał, jaki mają w zasięgu ręki oraz 

możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozpoczęcie biznesu. 

Działanie: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu 

społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości 

narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. 

Priorytet: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na 

obszarach wiejskich. 

Cel KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

wiejskie”. Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

Operacja pn.: „Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska” 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017, 

realizuje operację pod tytułem „Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska”, 

której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich, podniesienie poziomu wiedzy uczestników, tj. uczniów szkół rolniczych oraz 

rolników z terenu województwa łódzkiego oraz zwrócenie uwagi producentów rolnych i uczniów szkół 

rolniczych na wzajemne oddziaływanie rolnictwa i środowiska. Ponadto celem konkursu jest edukacja 

związana z promocją działań Unii Europejskiej tj. zapoznanie się z działaniami Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Konkurs wiedzy jaką jest „Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska.”, jest 

jedną z form przekazu wiedzy i informacji z zakresu współczesnego europejskiego rolnictwa - 

realizacja Działania 13: „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytetu 1: „Wspieranie transferu wiedzy i 

innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Priorytetów Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Celu 3.1. „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron 

we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Celów Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o 

prowadzeniu  nowoczesnego stosującego innowacyjne rozwiązania oraz stosującego dobre i 

najlepsze praktyki rolnicze związane ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, ochroną 

środowiska i bioróżnorodności czy też stosowaniem systemu jakości żywności gospodarstwa rolnego, 

w nowych warunkach ekonomicznych i wymogach unijnych oraz jednocześnie promocja jakości życia 

na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. 

 



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

wiejskie”. Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

Operacja pn.: „XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2017 r.” 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017 

realizuje operację pod tytułem „XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2017 r.”,  której celem 

jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich, podniesienie poziomu wiedzy uczestników, tj. uczniów szkół rolniczych oraz rolników. 

Ponadto celem konkursu jest edukacja związana z promocją działań Unii Europejskiej tj. zapoznanie 

się z działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z terenu województwa 

łódzkiego oraz zwrócenie uwagi producentów rolnych i uczniów szkół rolniczych na zrównoważony 

rozwój obszarów wiejskich, przejawiający się w wielu aspektach współczesnego rolnictwa. 

Konkurs wiedzy jaką jest „XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2017 r.”, jest jedną z form 

przekazu wiedzy i informacji z zakresu współczesnego europejskiego rolnictwa - realizacja Działania 

13: „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Działania Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytetu 1: „Wspieranie transferu wiedzy i innowacji 

w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Priorytetów Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Celu 3.1. „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we 

wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Celów Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.  

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych o 

prowadzeniu  nowoczesnego oraz stosującego dobre i najlepsze praktyki rolnicze związane z 

zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, ochroną środowiska i bioróżnorodności czy też 

stosowaniem systemu jakości żywności, gospodarstwa rolnego w nowych warunkach ekonomicznych i 

wymogach unijnych oraz  jednocześnie promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca 

do życia i rozwoju zawodowego. 

 



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

wiejskie”. Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

Operacja: „XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym” 

         Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach 

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2016-

2017, realizuje operację pod tytułem „XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie 

Domowym”, której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich, upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w 

rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w 

obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym 

tworzenie nowych miejsc pracy, promocji jakości życia na wsi lub promocji wsi jako miejsca do życia i 

rozwoju zawodowego. 

Istotą organizowanej olimpiady jest również wdrażanie, upowszechnianie i propagowanie 

ekologicznych metod produkcji, poprawa stanu świadomości ekologicznej, podkreślenie znaczenia 

produktów żywnościowych wysokiej jakości, zwrócenie uwagi na wzajemne przenikanie się zależności 

pomiędzy dziedzictwem kulturowym a płaszczyzną działalności agroturystycznej i edukacyjnej wśród 

producentów rolnych, mieszkańców terenów wiejskich oraz uczniów szkół rolniczych. Ponadto celem 

konkursu jest edukacja związana z promocją działań Unii Europejskiej tj. zapoznanie się z działaniami 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Konkurs wiedzy jakim jest „XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie 

Domowym”, jest jedną z form przekazu wiedzy i informacji z zakresu współczesnego europejskiego 

rolnictwa - realizacja Działania 13: „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” w 

ramach Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytetu 1: „Wspieranie 

transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Priorytetów 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Celu 3.1. „Zwiększenie udziału 

zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” w ramach 

Celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w wyniku realizacji 

operacji, uczestnicy zapoznają się z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi produkcji i sprzedaży 

potraw lokalnych i regionalnych, prowadzenia gospodarstwa domowego, osobliwości krajobrazowych, 

dziedzictwa kulturowego, różnych form przedsiębiorczości m.in. działalności agroturystycznej, 

funkcjonowania zagród edukacyjnych czy też gospodarstw opiekuńczych. 



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

wiejskie”. Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

Operacja pt.: „Szkolenie dla liderów na obszarach wiejskich”  

Przewidywane wyniki operacji: Przeszkolenie 440 osób, które dzięki udziałowi w szkoleniach poszerzą 

swoją wiedzę, zdobędą nowe umiejętności na temat działań z których lokalne społeczności mogą 

skorzystać. Szkolenie pozwoli na przekazaniu wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez 

mieszkańców obszarów wiejskich możliwości, jakie niesie PROW oraz zasoby środowiska 

naturalnego. W długofalowym procesie zwiększy się liczba wdrożonych inicjatyw na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich.  

Transfer wiedzy, jaki będzie miał miejsce podczas szkoleń, pozytywnie wpłynie na wzrost poziomu 

aplikowania o środki unijne, szczególnie z PROW.  

Pozwoli to na realizację inicjatyw w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.  

Działanie: Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.  

Priorytet: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.  

Cel KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich. 


