„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 (Politechnika
Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii) w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w zakresie Jednostki Centralnej KSOW
Operacja partnera pn. „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich”
ma na celu poprawę wykorzystania potencjału społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich
poprzez pozyskiwanie informacji od mieszkańców wsi na temat uwarunkowań przyrodniczo-kulturowych, przy
wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.
Efektem operacji będzie:
 Pobudzenie aktywności społecznej i wzrost akceptacji społeczności lokalnej do przeprowadzania prac
urządzeniowo-rolnych oraz przemian struktury funkcjonalno-przestrzennej wsi, które bezsprzecznie
wpływają na poprawę warunków gospodarowania - zakończenie postępowania scaleniowego staje się
podstawą do podjęcia dalszych wspólnych działań, związanych z rozpoczęciem szeroko rozumianej
przebudowy wsi, w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych i znalezienia rozwiązań
problemów gospodarczo-inwestycyjnych i środowiskowo-krajobrazowych,
 Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy rolników, a w konsekwencji dokonywanie przez nich takich
zmian sposobów gospodarowania, które sprzyjają zachowaniu różnorodności biologicznej, chronią zasoby
glebowe i wodne oraz przeciwdziałają zmianom klimatu (np. rolnictwo ekologiczne),
 Wzrost zainteresowania społeczności lokalnej sposobami budowania poczucia lokalnej tożsamości
i przynależności do miejsca zamieszkania,
 Poprawa przestrzennych, technicznych i estetycznych warunków zabudowy wsi i zagospodarowania
obszarów wiejskich poprzez m.in. wykorzystanie i promowanie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi.
 Transfer wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego,
społecznego i środowiskowego obszarów wiejskich na skutek rozwoju technik informacyjnych i metod
komunikacji.
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.

