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Operacja wspó³finansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy 

technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
Urz¹d Marsza³kowski Województwa £ódzkiego informuje, i¿ w ramach Pomocy 
technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operacjê 
„Realizacja operacji w ramach Planu komunikacyjnego PROW 2014-2020”. 
 
Celem realizacji operacji jest zwiêkszenie udzia³u zainteresowanych stron we wdra¿aniu 
programów rozwoju wiejskich, podniesienie jakoœci wdra¿ania PROW 2014-2020, 
informowanie spo³eczeñstwa i potencjalnych beneficjentów o mo¿liwoœciach uzyskania 
dofinansowania w ramach dzia³añ PROW wdra¿anych przez Samorz¹d Województwa 
£ódzkiego.  
 
Planuje siê, i¿ w wyniku realizacji operacji zwiêkszy siê poziom œwiadomoœci 
spo³eczeñstwa na temat realizacji i za³o¿eñ Programu, wzroœnie poziom 
rozpoznawalnoœci EFRROW na tle innych funduszy europejskich, co w efekcie wp³ynie 
na zwiêkszenie zainteresowania aplikacj¹ o œrodki unijne w ramach PROW 2014-2020 
oraz przyczyni siê do podniesienia jakoœci ¿ycia na wsi. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”
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Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Samorz¹d Województwa £ódzkiego informuje, i¿ w ramach Pomocy technicznej Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operacjê „Realizacja operacji 
w ramach dwuletnich planów operacyjnych KSOW”, której celem jest: zwiêkszenie 
udzia³u zainteresowanych stron we wdra¿aniu programów rozwoju obszarów wiejskich, 
podnies ien ie  jakoœc i  wdra¿ania  PROW, informowanie  spo³eczeñs twa 
i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o mo¿liwoœciach 
finansowania, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji ¿ywnoœci, leœnictwie 
i na obszarach wiejskich, aktywizacja mieszkañców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach 
wiejskich.

Planuje siê, i¿ w wyniku realizacji operacji nast¹pi wzrost liczby osób poinformowanych 
o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o mo¿liwoœciach finansowania, a tak¿e pozyskania 
nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 
2014-2020 i jego wp³ywu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy 
na terenach wiejskich, a tak¿e prowadzenie innowacji na obszarach wiejskich. 

Operacja jest wspó³finansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy 
technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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