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Operacja pn.: „Od pomysłu do biznesu – Konferencja lokalnych produktów” 

Gmina Uniejów realizuje operację pn. „Od pomysłu do biznesu – Konferencja lokalnych produktów”. W 

ramach projektu, w terminie 13-14 kwietnia 2018 roku zostanie zrealizowane szkolenie pn. „Od 

pomysłu do biznesu” z pokazem kulinarnym oraz konferencja pn. „Budowa marki i promocja produktu 

lokalne. 

Celem naszego projektu jest stworzenie możliwości podniesienia wiedzy, skorzystania z  doświadczeń 

oraz nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy rolnikami, wytwórcami produktów żywnościowych 

wysokiej jakości z restauratorami, hotelarzami z terenu Gminy Uniejów. Organizacja przedsięwzięcia 

zostanie oparta o posiadane doświadczenie i możliwości, związane z cyklicznie odbywającym się 

Uniejowskim Festiwalem Smaków. 

Operacja jest kierowana do rolników, małych lokalnych przetwórców spożywczych, mieszkańców 

obszarów wiejskich gminy Uniejów, w tym osób z grup dewaloryzowanych, restauratorów, hotelarzy, 

kucharzy, ponieważ grupa ta prowadzi lub może prowadzić działania związane z produkcją lub 

wykorzystywaniem żywności wysokiej jakości w przygotowywaniu posiłków oraz może brać udział w 

tworzeniu marki lokalnej i wpływać na rozwój turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich gminy 

Uniejów. 

Planowanym rezultatem przedsięwzięcia będzie poszerzenie wiedzy na temat promocji produktów 

lokalnych i ich dystrybucji, wymiana doświadczeń między producentami a odbiorcami oraz zawiązanie 

się współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w różnych sektorach (publiczny, społeczny, 

mieszkaniec). 

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 KSOW 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.: „Florystyka - szansa na rozwój i pracę” 

Powiat Piotrkowski - Partner KSOW - informuje iż będzie realizował operację pn. "Florystyka - szansa 

na rozwój i pracę", mającą na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu 

inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności mieszkańców Powiatu 

Piotrkowskiego.  

      Cel główny oraz cele szczegółowe są spójne z Priorytetem 6 PROW na latach 2014-2020, pn.: 

Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich; Celem 1 KSOW na lata 2014-2020, pn.: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we 

wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz Działaniem 6 KSOW na lata 2014-2020 

pn.: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich 

oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Przygotowywana 

operacja jest bezpośrednio powiązana z Tematem 8 i 9 KSOW dotyczącymi wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz 

promocją jakości życia na wsi i miejsca do życia i rozwoju zawodowego. 

      Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 28 499,98 zł. Operacja "Florystyka - szansa 

na rozwój i pracę", skierowana do młodzieży gimnazjalnej oraz osób dorosłych współfinansowana jest 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej 

operacji zostaną osiągnięte następujące rezultaty:  

 warsztaty dla grupy 60 osób 

 kandydaci na kierunku florystyka 

 założenie nowych firm o profilu florystycznym 

 rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
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Operacja pn.: „Wyjazd studyjny rolników na targi ziemniaczane „Potato Europe” 2018-

Hanover” 

Celem wyjazdu będzie zapoznania się z sytuacją na europejskim rynku ziemniaka, aby rolnicy byli 

konkurencyjni na rynku europejskim pod względem najwyższej jakości, uzyskiwali dobrą cenę, 

wypromowali ziemniaki, których smak byłby rozpoznawalny przez konsumentów jako marka regionu 

łódzkiego i zobaczyli jak rolnicy europejscy tworzą sieci współpracy partnerskiej. 

 

Przewidywane wyniki operacji: Wyjazd studyjny dla 45 rolników z terenu województwa łódzkiego, 

którzy dzięki udziałowi w targach poszerzą swoją wiedzę, zdobędą nowe doświadczenie, a także 

poznają nowe trendy w produkcji ziemniaka oraz tę wiedzę przekażą innym rolnikom w celu 

zakładania wspólnych grup producenckich, aby być konkurencyjnym na rynku europejskim. W 

długofalowym procesie zwiększy się liczba grup producenckich oraz zwiększy się udział złożonych 

wniosków przez rolników w ramach PROW 2014-2020 np. na wspólne użytkowanie specjalistycznych 

maszyn. 

 

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

 

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

 

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

obszarów wiejskich. 
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Operacja pn.: „Lokalne gospodarki pasieczne w województwie łódzkim i okręgu lwowskim – 

wymiana doświadczeń” 

W dniach od 17 do 23 września 2018 roku WZP w Łodzi organizuje wyjazd studyjny grupy 50 

pszczelarzy i miłośników pszczelarstwa na Ukrainę. 

 Podstawowym celem tej operacji jest wspieranie współpracy, wymiany wiedzy  

i doświadczeń pszczelarzy z Polski i Ukrainy, kraju o ponadtysiącletnich tradycjach pszczelarskich, 

który zajmuje jedno z wiodących miejsc w zakresie produkowania miodu w Europie, aktywizacja 

pszczelarzy do rozwoju swoich gospodarstw pasiecznych w kierunku nowych form działalności np. 

apiterapii, agroturystyki, zainteresowanie pszczelarzy nowymi inicjatywami, które mogą wpłynąć na 

rozwój obszarów wiejskich. 

 Przewidywane efekty tego wyjazdu to wykorzystanie wiedzy zdobytej od ukraińskich 

pszczelarzy, którzy celują we wszechstronnym wykorzystywaniu produktów pszczelich w celu 

dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich. Zdobyta wiedza zaowocuje udoskonaleniem gospodarki 

pasiecznej i zwiększeniem obrotu produktów pszczelich na rynku. Może spowodować potencjalny 

wzrost zatrudnienia w gospodarstwach pasiecznych, lepsze wykorzystywanie produktów pszczelich, 

popularyzację i rozwój apiterapii.  

  Operacja „Lokalne gospodarki pasieczne w województwie łódzkim i okręgu lwowskim – 

wymiana doświadczeń” realizowana jest zgodnie z regulaminem konkursu nr 2/2018 dla Partnerów 

KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 

2018-2019. Dotyczy Działania 9 KSOW– Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez 

rolników wspólnych inwestycji, zgodnie z Priorytetem 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i 

innowacji w rolnictwie. Projekt wpisuje się w Cel 1 KSOW na lata 2014-2020: Zwiększenie udziału 

zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
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Operacja pn.: „Udział w targach rolniczych szansą na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań 

na obszarach wiejskich” 

Celem operacji realizowanej przez Powiat Piotrkowski jest upowszechnienie wiedzy, w zakresie 

innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, wśród mieszkańców powiatu piotrkowskiego, poprzez 

uczestnictwo w wyjeździe studyjnym 160 mieszkańców powiatu piotrkowskiego, na międzynarodowe 

targi rolnicze AGRO SHOW BEDNARY. Udział w targach umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń, 

dotyczących innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Zwiedzanie stoisk wystawienniczych oraz udział, 

w towarzyszących imprezie, pokazach, konferencjach i seminariach, rozpowszechni dobre praktyki, 

w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Dzięki realizacji operacji nastąpi również wzrost 

inwestycji i rozwój gospodarstw rolnych na terenie powiatu piotrkowskiego. Cele operacji są spójne 

z priorytetem 1 PROW na lata 2014-2020: wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, 

leśnictwie i na obszarach wiejskich, celem 1 KSOW na lata 2014-2020 pn. zwiększenie udziału 

zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz obszarów wiejskich, działaniem 6 KSOW na 

lata 2014-2020 pn.: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju 

obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. 

Udział w targach przyczyni się do upowszechnienia dobrych praktyk i rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich co jest zgodne z tematem 8 operacji pn. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych. 
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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 

do 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 zaineresowanych 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.: „Wizyta studyjna dla pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu 

woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha Gór” 

Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania informuje, iż realizuje operację pn. „Wizyta studyjna dla 

pracowników i członków lokalnych grup działania z terenu woj. łódzkiego do LGD Partnerstwo Ducha 

Gór mającą na celu podniesienie poziomu wiedzy nt. współpracy międzyregionalnej oraz wzrost 

zaangażowania uczestników wizyty studyjnej na rzecz łódzkiej sieci lokalnych grupa działania poprzez 

udział w warsztatach i spotkaniach z członkami i pracownikami LGD Partnerstwo Ducha Gór. Ponadto 

operacja realizuje cele szczegółowe: 

 Prezentacja dobrych praktyk w wykorzystaniu środków unijnych przez LGD Partnerstwo 

Ducha Gór dla 36 członków i pracowników lokalnych grup działania z woj. łódzkiego w 

terminie do 30 września 2018 r. 

 Wzmocnienie więzi społecznych, aktywizacja i integracja 36 uczestników wyjazdu studyjnego 

w terminie do 30 września 2018 r.   

Efekty realizacji operacji:   

1) Zaktywizowanie 36 uczestników wizyty studyjnej do podejmowania działań na rzecz tworzenia 

sieci kontaktów dla LGD oraz współpracy partnerskiej. 

2) Wzmocnienie więzi społecznych u 36 uczestników wyjazdu studyjnego. 

3) Wzbogacenie wiedzy 36 osób nt. możliwości w wykorzystaniu środków unijnych przez 

odwiedzane LGD. 

4) Wzrost ilości sieci kontaktów wśród LGD. 

5) Zwiększenie ilości partnerstw lokalnych pomiędzy LGD woj. łódzkiego. 
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Operacja pn.: „Szkolenie dla liderów na obszarach wiejskich” 

Celem spotkań dla liderów obszarów wiejskich będzie przekazanie informacji na temat działań, z 

których mogą skorzystać producenci rolni, poszczególne sołectwa, oraz informacje na temat rozwoju 

rynku hurtowego, perspektywy dla producentów rolnych, inteligentne opakowania przedłużające 

termin ważności owoców i warzyw, wymiana doświadczeń oraz aktywizacja liderów z obszarów 

wiejskich województwa łódzkiego. 

Przewidywane wyniki operacji: przeszkolenie 320 osób, które dzięki udziałowi w szkoleniu poszerzą 

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

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

mieszkańców obszarów wiejskich możliwości, jaki niesie PROW oraz zasoby środowiska naturalnego. 

W długofalowym procesie zwiększy się liczba wdrożonych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich w zakresie np. poprawy technicznej urządzeń melioracyjnych, promocji produktów rolnych 

jako marki województwa łódzkiego rozpoznawalnej w kraju 

 

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. 
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Operacja pn.: „Inteligentny rozwój obszarów wiejskich („smart rural development”): koncepcja, 

wymiary, metody. Ekspertyza naukowa” 

Inteligentny rozwój obszarów wiejskich (wsi) jest stosunkowo nową koncepcją w zakresie 

kształtowania polityki Unii Europejskiej. Koncepcja inteligentnego rozwoju wsi odnosi się do procesów 

innowacji społecznych, a tym samym opiera się na kształtowaniu procesów na bazie mocnych stron i 

zasobów terytorialnych. Istota takiego rozwoju opiera się na wzmacnianiu sieci usług za pomocą 

technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, a także na lepszym wykorzystaniu wiedzy w rozwoju 

społecznym i ekonomicznym.  

Technologie cyfrowe i innowacje wspierają jakość życia, w tym jakość usług publicznych dla 

mieszkańców, lepsze wykorzystanie zasobów terytorialnych, zmniejszenie niekorzystnego wpływu na 

środowisko. Koncepcja inteligentnych obszarów wiejskich uwzględnia potrzeby i potencjał danego 

terytorium i prowadzonej przez niego strategii, wspierane przez nowe lub istniejące strategie 

terytorialne. 

W dotychczasowych badaniach rozwoju obszarów wiejskich w Polsce ujęcie inteligentnego rozwoju 

oraz inteligentnego terytorium nie zostało szerzej przedstawione pod kątem koncepcji badania 

dostosowanej do dostępnych źródeł i baz danych. 

Opracowana ekspertyza naukowa będzie miała duży wpływ na uświadomienie samorządom gmin 

wiejskich istotności podejmowanych zagadnień w kontekście nowych wytycznych względem 

opracowania strategii rozwoju i pozyskiwania środków na innowacje społeczne wdrażanie na 

poziomie.  

Działanie: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów 

wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. 

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

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

wiejskich. 

 


