
Cele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zgodne z PROW 2014-2020): 

1. Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich; 

2. Podniesienie jakości wdrażania PROW; 

3. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich 

i możliwościach finansowania; 

4. Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, 

  

5. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zgodne z PROW 2014-2020): 

1. Rozpowszechnianie informacji na temat wyników monitoringu i oceny realizacji działań na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020; 

2. Zapewnienie działań sieciujących dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na 

obszarach wiejskich; 

3. Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu; 

4. Zapewnienie szkoleń i sieciowania lokalnych grup działania, w tym pomoc techniczna w zakresie 

współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej; 

5. Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa 

w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW 

w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy. 

6. Ułatwianie wymiany wiedzy tematycznej i analitycznej pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w 

rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów; 

7. Współpraca z Europejską Siecią na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW). 

8. Plan Komunikacyjny obejmujący działania informacyjne dotyczące warunków i trybu przyznawania 

pomocy w ramach PROW 2014-2020 , w tym dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej 

wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowywania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów 

w zakresie przygotowania wniosków o płatność. Plan będzie zawierał również działania informacyjne 

w zakresie upowszechniania oraz rezultatów Programu i wkładu Wspólnoty w jego realizację. Plan 

uwzględnia cele i działania określone w Strategii komunikacji IZ oraz wyznacza podział zadań 

pomiędzy IZ i KSOW. Jasno określone są grupy docelowe działań komunikacyjnych, do których 

adresowane są poszczególne rodzaje planowanych działań; 

9. Prowadzenie działań na rzecz promowania współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników 

wspólnych inwestycji; 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zgodne z Planem działania na lata 2014-2020) 

Sformułowane w oparciu o analizę wyników ankiety przeprowadzonej wśród partnerów KSOW w 

2015 roku. 



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

polskiej wsi w kraju i za granicą. 

11. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu 

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

narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. 

12. Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój 

obszarów wiejskich. 

13. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

 


