Realizacja operacji zgłoszonej przez partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
(Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy 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. „Europejskie Rozwiązania strukturalne dla rolnictwa
górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb” ma na celu zwiększenie udziału
zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Przewidywane efekty realizacji operacji to: udział 110 osób z Polski oraz 10
ekspertów/wykładowców z zagranicy, przede wszystkim rolników, przetwórców
i producentów żywności, organizacji rolników, fundacji promujących regiony, lokalnych
organizacji pozarządowych, samorządów rolników i samorządów terytorialnych,
administracji

państwowej

szczebla

lokalnego,

doradztwa

rolniczego,

żyjących

i prowadzących działalność rolniczą na terenach górskich, zaangażowanych we
wspieranie rozwoju rolnictwa na terenach górskich, a nawet odpowiedzialnych za
kreowanie polityki górskiej na szczeblu lokalnym i krajowym z terenu 4 województw
Polski południowej. Upowszechnienie opracowanej monografii wśród uczestników
konferencji i rozesłanej do różnych podmiotów operujących na terenach górskich,
a nawet odpowiedzialnych za kreowanie polityki górskiej na szczeblu lokalnym
i krajowym z terenu 4 województw Polski południowej. Przewiduje się, iż uczestnicy
konferencji oraz odbiorcy opracowanej monografii na skutek działań własnych oraz
zinstytucjonalizowanych,

spowodują

bezpośrednie

zwiększenie

udziału

zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Opublikowana monografia rozesłana także do różnego rodzaju organizacji oraz opinie
i wiedza samych uczestników konferencji, stanowić będą istotny element systemu
informowania społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o możliwych politykach
i strategiach rozwoju górskich obszarów wiejskich i ich wsparcia finansowego.

Konferencje i dyskusje panelowe ułatwią wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami
uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianę i rozpowszechnianie
rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
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.

