„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 „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Realizacja operacji zgłoszonej przez partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Iso-Tech sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie) w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie w zakresie Jednostki Centralnej KSOW.
Operacja partnera pn. „Kampania Medialna „Wiedz i Mądrze Jedz” 2020 czyli jak zwiększyć oddziaływanie
Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności na rozwój zrównoważony obszarów wiejskich by wdrożyć Europejski
Zielony Ład w Polsce” ma na celu przygotowanie i zrealizowanie ogólnopolskiej kampanii multimedialnej Wiedz
i Mądrze Jedz opisującej możliwości i przykłady organizowania rynków lokalnych i rozwijania systemów
Krótkich Łańcuchów Żywności w większej skali oraz przeprowadzenie badań potencjału rynków lokalnych
w 4 województwach w Polsce południowej.
Przewidywane efekty realizacji operacji:
 zakłada się zwiększenie świadomości i wiedzy zarówno wśród konsumentów jak i małych,
nieprzemysłowych producentów żywności (w szczególności rolników prowadzących małe gospodarstwa)
oraz organizatorów/interesariuszy systemów KŁŻ co do zalet, potencjału, wzorców i praktycznych
możliwości (na dziś) organizowania i partycypowania w kształtowaniu systemów KŁŻ w celu tworzenia
i wzmacniania rynków lokalnych. Operacja Przyczyni się do budowania świadomości w naszym
społeczeństwie, że Europejski Zielony Ład to nie tylko „węgiel” i że rynki lokalne żywności mają istotne
i jak na razie nie docenione znaczenie.
 pozytywny wizerunek małych gospodarstw, który podkreśla że są one szansą, zasobem i potencjałem dla
uzdrowienia naszego systemu żywieniowego.
 wypracowana metodyka szacowania potencjału rynków lokalnych, która może być dalej rozwijana
i testowana w innych województwach i w skali kraju.
 zwiększone zainteresowanie wśród producentów i konsumentów problematyką sprzedaży bezpośredniej,
co wpłynie na zachęcenie zainteresowanych do szukania i wypracowywania nowatorskich rozwiązań
informatycznych, logistycznych, organizacyjnych, finansowych, marketingowych oraz edukacyjnych, które
przyczyniłyby się do zwiększenia skali i oddziaływania systemów KŁŻ, które powstają na terenie całego
kraju. Zwiększymy też zainteresowanie po stronie samorządów w organizowaniu i wspieraniu rozwoju
rynków lokalnych.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

