„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 (Małopolskie
Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego) w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w zakresie Jednostki Centralnej KSOW
Operacja partnera pn. „Innowacyjne przykłady współpracy w sektorze rolnym Szwajcarii” ma na celu
zapoznanie się z osiągnięciami Szwajcarii we wprowadzaniu innowacyjnych przykładów współpracy w sektorze
rolnym Szwajcarii. Pytania nas interesujące są następujące: Jakie podjęto działania innowacyjne i jakie
osiągnięto efekty? Jak wyzwolono inicjatywy społeczne aby zainteresowane strony były aktywne w procesach
przekształceń i wdrażaniu nowych inicjatyw? Jakie użyto instrumenty aby zabezpieczyć wsparcie w zakresie
rozwoju działalności przedsiębiorczej gospodarstw rolnych i organizacji łańcucha dostaw produktów
żywnościowych? Jakie są podejmowane działania w formie wspólnych przedsięwzięć rolników?
Przewiduje się, że 20 osób zdobędzie lub poszerzy wiedzę praktyczną z zakresu podejmowania przedsięwzięć
gospodarczych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, w wyniku zapoznania się z innowacyjnymi
i ekonomicznie uzasadnionymi dobrymi przykładami współpracy rolników. Opracowana i wydana zostanie
broszura informacyjna w ilości 200 egzemplarzy która pozwoli upowszechnić zdobytą wiedzę na temat dobrych
praktyk z zakresu wspólnych inicjatyw rolników podejmowanych w Szwajcarii przez podmioty uczestniczące
w wyjeździe studyjnym. Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie małego przetwórstwa
w gospodarstwach rolnych, tworzenia i funkcjonowania łańcuchów dostaw oraz współpracy rolników
w systemach dystrybucji żywności lokalnej przyczyni się do efektywnego realizowania zadań na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich przez podmioty, których przedstawiciele uczestniczyli w operacji, a także tych którzy będą
mieli możliwość zapoznania się z broszurą informacyjną wydaną po zrealizowaniu projektu.
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.

