„Realizacja operacji własnej zgłoszonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie w zakresie Jednostki Centralnej KSOW”
Operacja pn. „Przedsiębiorcze obszary wiejskie” ma na celu zwiększenie udziału
zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Głównym celem operacji jest przekazanie wiedzy i wymiana doświadczeń na temat
najlepszych działań kreujących przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
Efektem operacji będzie zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi
z prowadzeniem przedsiębiorstwa, jego aspektami prawnymi, formalnymi, lokalnymi
i czynnikiem ludzkim. Bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami zarówno podczas wizyt
studyjnych jak i gali finałowej XIX edycji konkursu Sposób na Sukces pozwoli na rozmowę,
wymianę poglądów i odpowiedzi na pytania dotyczące różnych aspektów wdrażania
przedsiębiorczości na wsi. Uczestnicy wyjazdu zostaną zaopatrzeni w materiały
edukacyjne w postaci broszury pn. "Dobre praktyki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich na przykładzie konkursu Sposób na Sukces " oraz broszury opisującej
przedsięwzięcia realizowane na obszarach wiejskich, będące laureatami XVIII edycji konkursu
Sposób na Sukces w 2018 r., prezentujących dobre przykłady przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich. Efektem długoterminowym, trudnym do zbadania bezpośrednio po realizacji
operacji, może być powstanie nowych przedsięwzięć na obszarach wiejskich, może to również
wiązać się z utworzeniem nowych miejsc pracy. Kolejnym efektem może być też
wprowadzenie korzystnych zmian w już funkcjonujących firmach. Cała operacja na pewno
przyczyni się do popularyzacji przedsiębiorczości nie tylko okołorolniczej ale również w innych
gałęziach gospodarki, jednocześnie promując obszary wiejskie jako miejsca przyjazne
rozwojowi przedsiębiorczości i osiągnięciu sukcesu. Szczególnie podczas gali konkursu Sposób
na Sukces kiedy to zaistnieje okazja do kontaktu różnych instytucji z przedsiębiorcami oraz
samych przedsiębiorców ze sobą, widoczne będzie , że obszary wiejskie generują powstanie
ciekawych, innowacyjnych i często niespotykanych gdzie indziej działalności.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy
Technicznej „Krajowa Sieć 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.

