
                               
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Operacje są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

  
 

Samorząd Województwa Lubuskiego informuje, że w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014- 2020 realizuje operacje: 
 

1) Realizacja operacji  partnerskich w ramach konkursu 4/2020 dla Partnerów KSOW oraz realizacja operacji własnych 
w  roku 2021 

 

Zadanie ma na celu: 
1) Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  
2) Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym  
3) Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na 
terenach wiejskich  
 

2) Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania KSOW od maja 2020 r. do grudnia 2020 r. oraz dodatkowe 
wynagrodzenie roczne za 2020 r. 

Zadanie ma na celu usprawnić funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie lubuskim, poprzez zatrudnienie pracowników, co 
warunkuje prawidłową i terminową realizację zadań KSOW. 
 

3) Realizacja operacji własnych (w roku 2020) w Planie Operacyjnym na lata 2020-2021 z włączeniem działania 8 Plan 
komunikacyjny oraz realizacja operacji w roku 2021. 
 

Zadanie ma na celu: 
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 wsparciu finansowym 
 
 
4) Realizacja projektów partnerskich w roku 2020 cz.II oraz operacji własnych w roku 2021 w ramach Planu Operacyjnego 
KSOW na lata 2020 - 2021 w województwie lubuskim 

 

Zadanie ma na celu: 
1) Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  
2) Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i możliwościach finansowania  
3) Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na 
terenach wiejskich  
4) Podniesienie jakości wdrażania PROW 
 
5) Zakup paliwa do samochodów służbowych i wyposażenia na potrzeby pracowników oraz delegacje służbowe 
pracowników realizujących zadania KSOW 
 

Zadanie ma na celu: 
1) Zapewnienie paliwa do samochodów służbowych wspomagających prawidłowe wdrażanie Programu. 
2) Zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizującym zadania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich poprzez zakup 
wyposażenia na ich potrzeby. 
3) Usprawnienie funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego KSOW poprzez uczestnictwo pracowników w spotkaniach i konferencjach w ramach 
odbytych delegacji służbowych. 
 


