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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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Tematy ogólne określone w rozporządzeniu w sprawie KSOW i przypisane do nich tematy szczegółowe operacji
1.Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów
nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora
prywatnego oraz organizacji pozarządowych.
i.

Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020

Korzyści i zalety z wykorzystania lokalnych zasobów (materialnych i ludzkich) do rozwoju własnego
otoczenia i zwiększania potencjału danego obszaru – studium przypadków, przykłady dobrych praktyk.

ii.

Wykorzystanie powiązań między obszarami wiejskimi i dużymi miastami w celu poprawy sytuacji na
obszarach wiejskich, przykłady dobrych praktyk.

iii.

Cykl warsztatów lub szkoleń przygotowujących mieszkańców do udziału w tworzeniu oddolnych
dokumentów strategicznych. Przykłady dobrych praktyk.

iv.

Dobre przykłady inteligentnych wiosek (smart villages).

Dziękuję za uwagę

Spotkanie z Urzędami Marszałkowskimi

2. Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit
drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013 w sektorze rolno-spożywczym
i.
ii.

Zwiększanie dochodu producenta rolnego przez udział w krótkim łańcuchu dostaw. Przykłady
dobrych praktyk.
Dystrybucja i sprzedaż żywności w ramach krótkich łańcuchów dostaw jako model efektywnej
współpracy pomiędzy producentem rolnym a konsumentem.
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3.Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a lub b
rozporządzenia nr 1305/2013
i.
Rolnictwo ekologiczne. Przygotowanie do rozpoczęcia działalności. Przykłady dobrych praktyk.
ii. Certyfikacja produktów tradycyjnych i regionalnych, promocja lokalnych marek.
iii. Produkcja w ramach systemów jakości żywności szansą na zwiększenie konkurencyjności
i dochodowości gospodarstwa rolnego.

Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020

4.Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich
zasobów środowiska naturalnego
i.
ii.

iii.
iv.
v.

Dziękuję za uwagę

Zwiększanie świadomości i upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania bioenergii (biomasy).
Przykłady dobrych praktyk.
Ochrona klimatu (np. precyzyjna aplikacja nawozów, uprawa konserwująca, ochrona gleb organicznych,
odzysk ciepła z mleka, przechowanie nawozów naturalnych, energooszczędne rozwiązania
produkcyjne, retencjonowanie wody w gospodarstwie, inne). Przykłady dobrych praktyk.
Ochrona środowiska (np. oczyszczanie ścieków w gospodarstwie, ograniczenie użycia nawozów
i środków ochrony roślin, inne). Przykłady dobrych praktyk.
Odnawialne źródła energii – dobre praktyki na obszarach wiejskich (biogazownie, fotowoltaika, przykłady
spółdzielni energetycznych, samowystarczalność energetyczna).
Zarządzanie wodami opadowymi – dobre przykłady małej retencji.

Spotkanie z Urzędami Marszałkowskimi
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5. Upowszechnianie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt
i.
ii.

iii.

Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020

Promocja uprawy tradycyjnych odmian i gatunków (roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych) oraz
promocja wytworzonych z ich udziałem produktów spożywczych.
Upowszechnianie dobrych praktyk / projektów dotyczących „Zachowania zagrożonych zasobów
genetycznych zwierząt w rolnictwie”, realizowanych w ramach działania rolno-środowiskowoklimatycznego PROW 2014-2020.
Zasoby genowe roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych, ich wpływ na zachowanie różnorodności
w ekosystemach oraz ochronę gleb.

Dziękuję za uwagę

6.

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 tworzenia nowych miejsc pracy

i.

Zwiększanie dochodu producenta rolnego przez podjęcie działalności gospodarczej w zakresie drobnego
przetwórstwa. Przykłady dobrych praktyk.

ii.

Zielony Ład – nowe wyzwanie dla polskiego rolnika.

Spotkanie z Urzędami Marszałkowskimi
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7. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy
umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 6

Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020

i.

Zwiększanie dochodu mieszkańca obszarów wiejskich przez wspieranie przygotowania do rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej (znajomość obowiązków przedsiębiorcy oraz otoczenia
instytucjonalnego, możliwości uzyskania wsparcia szkoleniowego i finansowego) na obszarach wiejskich.
Przykłady dobrych praktyk.

ii.

Nowe modele organizacji produkcji i sprzedaży rolniczej – krótkie łańcuchy dostaw, rolniczy handel
detaliczny (RHD), działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MOL), w tym dobre przykłady produkcji
i sprzedaży produktów ekologicznych i regionalnych.

Dziękuję za uwagę

Spotkanie z Urzędami Marszałkowskimi

iii. Przykłady efektywnego funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Przykłady dobrych praktyk dotyczących pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
(np. wytwórstwo, usługi).
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8.

Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
Przekazywanie kompleksowej wiedzy absolwentom (przedostatniej i ostatniej klasy) szkół rolniczych „Od
szkolnej ławy do praktyki” (m.in. na temat pozyskiwania środków unijnych, prezentacji dobrych praktyk,
wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, w tym wykorzystania rozwiązań cyfrowych, RHD,
MOL, małego przetwórstwa, certyfikacji, uprawy i sprzedaży żywności ekologicznej, wykorzystania
odnawialnych źródeł energii i gospodarowania zasobami wodnymi w gospodarstwie rolnym, przykładów
działalności pozarolniczej (agroturystyka), zrzeszania się rolników w celu realizacji wspólnych
przedsięwzięć).

Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020

9.

Wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy
w tym zakresie

i.

Obsługa komputera i nowoczesnych systemów w celu poprawy jakości życia (np. obsługa skrzynki e-mail,
załatwianie urzędowych spraw za pomocą ePUAP, e-recepta, korzystanie z portalu obywatel.gov.pl i itp.).

ii.

Wykorzystanie nowych technologii dla rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej na terenach marginalnych.
Przykłady dobrych praktyk.

Dziękuję za uwagę

Spotkanie z Urzędami Marszałkowskimi

iii. Rozwijanie technologii cyfrowych w rolnictwie (np. cyfrowe mapy pola, systemy monitorowania stad
zwierząt, roboty paszowe, inne). Przykłady dobrych praktyk.
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10. Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez
podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie
Promowanie wspólnego ubiegania się przez rolników o pomoc finansową na operacje typu „Modernizacja
gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym wspólnego inwestowania w zakup
maszyn. Przykłady dobrych praktyk.

Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020

11. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich
Do dyskusji w trakcie GR ds. KSOW
Jednostki regionalne nie wskazały tego tematu za interesujący z punktu widzenia potrzeb województwa.

Dziękuję
za
uwagę
wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego

12. Upowszechnianie
ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru

z uwzględnieniem potencjału

Spotkanie z Urzędami Marszałkowskimi

i.

Możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii z udziałem energii odnawialnej w celu wykorzystania
zasobów lokalnych. Przykłady dobrych praktyk.

ii.

Cykl warsztatów lub szkoleń przygotowujących jednostki samorządu terytorialnego i partnerów społecznych
do planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem udziału w przygotowaniu strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność (LSR).

iii. Regionalizacja operacji w zależności od charakterystyki i potrzeb danego województwa (np. produkt górski –
produkcja, promocja, sprzedaż).
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Terminy związane z ogłoszeniem konkursu nr 5/2021. Propozycje.

Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020

I wariant.
Ogłoszenie 30 października. Składanie wniosków od 1 do 31 grudnia. Ocena przez 75 dni.

II wariant.
Ogłoszenie w II połowie października, ale przed 30.10. Składanie wniosków rozpocznie się w II
połowie listopada i zakończy w I połowie grudnia, najpóźniej 15 grudnia. Ocena = 75 dni +
pozostałe dni grudnia do końca roku.

Dziękuję za uwagę

III wariant.
Ogłoszenie w I połowie listopada. Składanie wniosków do 17 stycznia. Ocena 75 dni.

Spotkanie z Urzędami Marszałkowskimi
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