
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”

Operacja wspó³finansowana ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach Schematu II 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

Samorz¹d Województwa £ódzkiego informuje, i¿ w ramach Schematu II Pomocy 
technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  realizuje operacjê 
pod nazw¹: 

Tytu³ operacji „Realizacja dzia³ania 8 „Plan komunikacyjny”od sierpnia 
2015 roku do koñca II kwarta³u 2017 roku”.

Celem realizacji operacji jest: podniesienie jakoœci wdra¿ania PROW 2014-2020; 
zwiêkszenie udzia³u zainteresowanych stron we wdra¿aniu programów rozwoju obszarów 
wiejskich; informowanie spo³eczeñstwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju 
obszarów wiejskich i o mo¿liwoœciach finansowania; wspieranie innowacji w rolnictwie; 
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: podniesienie jakoœci realizacji Programu, 
wzrost liczby osób poinformowanych o polityce rozwoju obszarów wiejskich 
i o mo¿liwoœciach finansowania, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 
i jego wp³ywu na rozwój obszarów wiejskich.
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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 Schematu II Pomocy 
technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  realizuje operacjê 
pod nazw¹: 

Tytu³ operacji „Realizacja dzia³ania 8 „Plan komunikacyjny” poprzez realizacjê 
projektów w³asnych oraz delegacji pracowników”

Celem realizacji operacji jest: podniesienie jakoœci wdra¿ania PROW 2014-2020; 
zwiêkszenie udzia³u zainteresowanych stron we wdra¿aniu programów rozwoju obszarów 
wiejskich; informowanie spo³eczeñstwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju 
obszarów wiejskich i o mo¿liwoœciach finansowania; wspieranie innowacji w rolnictwie; 
aktywizacja mieszkañców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. Ponadto celem 
operacji jest tak¿e zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbêdnych do obs³ugi 
dzia³añ objêtych zakresem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Planuje siê, i¿ w wyniku realizacji operacji nast¹pi: podniesienie jakoœci realizacji Programu, 
wzrost liczby osób poinformowanych o polityce rozwoju obszarów wiejskich 
i o mo¿liwoœciach finansowania, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 2014-2020 
i jego wp³ywu na rozwój obszarów wiejskich.Ponadto operacja zapewni równie¿ mo¿liwoœæ 
funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizacjê zadañ okreœlonych w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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