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

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Schematu II Pomocy technicznej Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

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

Samorząd Województwa Łódzkiego informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy 
technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  realizuje operację 
pod nazwą: 

Tytuł operacji „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację 
forum, konferencji, turnieju oraz koszty delegacji 

pracowników jednostki regionalnej ”

Celem realizacji operacji jest: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu 
programów rozwoju obszarów wiejskich; podniesienie jakości wdrażania PROW 
2014-2020; informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju 
obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania; wspieranie innowacji w rolnictwie, 
produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców wsi na 
rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania 
miejsc pracy na terenach wiejskich. 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych 
o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, także pozyskanie 
nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 
i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich 
oraz prowadzenie innowacji na obszarach wiejskich.  
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Samorząd Województwa Łódzkiego informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy 
technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  realizuje operację 
pod nazwą: 

Tytuł operacji „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację 
szkoleń, warsztatów, imprez i targów”

Celem realizacji operacji jest: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu 
programów rozwoju obszarów wiejskich; podniesienie jakości wdrażania PROW 
2014-2020; informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju 
obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania; wspieranie innowacji w rolnictwie, 
produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców wsi na 
rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania 
miejsc pracy na terenach wiejskich. 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych 
o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, także pozyskanie 
nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 
i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich 
oraz prowadzenie innowacji na obszarach wiejskich.  



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

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Schematu II Pomocy technicznej Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

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

Samorząd Województwa Łódzkiego informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy 
technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  realizuje operację 
pod nazwą: 

Tytuł operacji „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację 
konkursów, szkoleń, targów, wizyty studyjnej”

Celem realizacji operacji jest: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu 
programów rozwoju obszarów wiejskich; podniesienie jakości wdrażania PROW 
2014-2020; informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju 
obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania; wspieranie innowacji w rolnictwie, 
produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców wsi na 
rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania 
miejsc pracy na terenach wiejskich. 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych 
o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, także pozyskanie 
nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 
i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich 
oraz prowadzenie innowacji na obszarach wiejskich.  
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Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Samorząd Województwa Łódzkiego informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy 
technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  realizuje operację 
pod nazwą: 

Tytuł operacji „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację 
projektów partnerów, projektu własnego i delegacji pracowników”

Celem realizacji operacji jest: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu 
programów rozwoju obszarów wiejskich; podniesienie jakości wdrażania PROW 
2014-2020; informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju 
obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania; wspieranie innowacji w rolnictwie, 
produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców wsi na 
rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania 
miejsc pracy na terenach wiejskich. 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych 
o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, także pozyskanie 
nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 
i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich 
oraz prowadzenie innowacji na obszarach wiejskich.  
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Samorząd Województwa Łódzkiego informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy 
technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  realizuje operację 
pod nazwą: 

Tytuł operacji „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację projektów 
partnerów, projektów własnych i delegacji pracowników”

Celem realizacji operacji jest: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu 
programów rozwoju obszarów wiejskich; podniesienie jakości wdrażania PROW 
2014-2020; informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju 
obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania; wspieranie innowacji w rolnictwie, 
produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich; aktywizacja mieszkańców wsi na 
rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania 
miejsc pracy na terenach wiejskich. 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost liczby osób poinformowanych 
o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, także pozyskanie 
nowych beneficjentów PROW 2014-2020, zbudowanie pozytywnego wizerunku PROW 
i jego wpływu na rozwój obszarów wiejskich, utworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich 
oraz prowadzenie innowacji na obszarach wiejskich.  
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