„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 (Podlaski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie) w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w zakresie Jednostki Centralnej KSOW
Operacja partnera pn. „Warsztaty z przetwórstwa uzupełnieniem wiedzy uczniów szkół rolniczych” ma na celu,
stworzenie możliwości pozyskania praktycznej wiedzy w zakresie przetwórstwa żywności . Uczestnicy zapoznają
się z praktycznymi sposobami przetwarzania żywności. Warsztaty będą okazją do pozyskania umiejętności
przetwarzania żywności w zakresie przetwórstwa mleka i przetwórstwa mięsa.
Przewidywany efekt realizacji operacji:
• 88 uczestników warsztatu w I etapie i 88 uczestników warsztatu w II etapie zdobędzie praktyczną wiedzę
dotyczącą przetwarzania surowców (mięso, mleko). Łącznie w dwóch etapach operacji w warsztatach
weźmie udział 176 osób, które zdobędą wiedzę z zakresu przetwórstwa mleka i przetwórstwa mięsa.
• Powstanie film przedstawiający proces technologiczny przetwórstwa mięsa i mleka (jeden z przetwórstwa
mleka, jeden z przetwórstwa mięsa). Materiał filmowy posłuży jako edukacyjny materiał do promocji
przetwórstwa rolno - spożywczego z zachowaniem zasad i bezpieczeństwa żywności.
Można przypuszczać, że uczniowie szkół rolniczych poprzez otrzymaną praktyczną wiedzę, podejmą próby jej
wdrażania na swoim terenie, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz aktywizacji zawodowej
i dywersyfikacji działalności na obszarach wiejskich. W konsekwencji do rozwoju obszarów wiejskich.
Film z przetwórstwa mięsa i przetwórstwa mleka przygotowany podczas warsztatów szkoleniowych
udostępniany będzie za pośrednictwem Internetu oraz na stronie lidera i partnerów projektu co przyczyni się
do rozpowszechnienia zasad bezpiecznego przetwórstwa żywności, ukaże sposoby jej przetwarzania oraz
przybliży proces technologiczny. Będzie to łatwo dostępna wiedza, która pobudzi odbiorców do
zainteresowania się przetwórstwem żywności na obszarach wiejskich.
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.

