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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja
Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” informuje, że w ramach pomocy
technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje następującą
operację:

Podniesienie kompetencji LGD w zakresie zadań
związanych z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju”
Celami operacji są:
 Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich
 Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich
 Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD),
w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej
 Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich
Operacja będzie polega m. in na: przeprowadzeniu jednej konferencji mającej na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat
najciekawszych projektów składanych za pośrednictwem LGD dofinansowanych ze środków unijnych w ramach dwóch
programów PROW 2014-2020 i PO „Rybactwo i Morze” oraz ulepszenie procedur związanych z naborami oraz wydanie 500
szt. publikacji.
Celem pośrednim będzie: Prezentacja najciekawszych projektów realizowanych za pośrednictwem lokalnych grup
działania, wykorzystanych pomysłów i nowoczesnych rozwiązań w stwarzaniu nowych miejsc pracy.
1. Sieciowanie lokalnych grup działania-wymiana doświadczenia w temacie realizacji naborów co przełoży się na
ujednolicenie procedur dla całego obszaru, co przyczyni się do polepszenia jakości procedur oraz pozwoli na
lepszą komunikacje konsultacji procedur w przyszłości.
2. Udział pracowników (członków) poszczególnych lokalnych grup działania w dwudniowej konferencji i zdobycie
dodatkowej wiedzy na temat nowych rozwiązań w realizowanych operacji.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
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