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Informacja o operacji realizowanej w ramach KSOW
Z przyjemnością informujemy, iż nasz wniosek pt. „Skuteczne sposoby dywersyfikacji
działalności rolniczej na przykładzie Słowacji i Austrii” złożony w naborze dla partnerów
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w tegorocznym konkursie uzyskał wsparcie w wysokości
51 825 zł. W dniu 12 maja 2020 r. lista wybranych operacji została przyjęta przez Zarząd
Województwa Podkarpackiego (http://podkarpackie.ksow.pl/news/entry/15458-lista-operacjipartnerow-ksow-zatwierdzona-prze.html).
W związku z podpisaną umową o dofinansowanie Lokalna Grupa Działania „Zielone
Bieszczady” rozpoczyna realizację operacji przy udziale trzech partnerów KSOW:
1. Fundacji Brama Karpat z siedzibą w Sanoku.
2. Pana Jacka Skórki prowadzącego gospodarstwo rolne i Bacówkę - Caryńskie.
3. Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.
Głównym celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu
inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania
promocji produktów lokalnych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów,
a także upowszechnianie i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat agroturystyki i
turystyki wiejskiej.
W ramach projektu wnioskodawca zamierza zorganizować:
• wizytę studyjną do Austrii i Słowacji po dobre praktyki w zakresie wymiany wiedzy
pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich (planowana jest na
IX.2020);
• szkolenie z elementami spotkania podsumowującego (planowane jest na X.2020).
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Uczestnicy wyjazdu poprzez zapoznanie się z dobrymi praktykami, polityką rozwoju
obszarów wiejskich, możliwością wsparcia finansowego w postaci funduszy europejskich i
innowacyjnymi rozwiązaniami, będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i
praktyczną na swoim terenie. Wyjazdy studyjne to bezcenna skarbnica wiedzy zarówno dla
doświadczonych, jaki i początkujących rolników i przedsiębiorców. Wizyty umożliwiają
uczestnikom m.in. poznanie tradycji, wskazanie nowych ścieżek rozwoju, możliwości
zastosowania innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązanie współpracy z zagranicznymi
partnerami (współpraca branżowa). Poprzez upowszechnianie wiedzy i doświadczeń w
zakresie rolniczego handlu detalicznego, przetwórstwa i produktów lokalnych, a także
agroturystyki i turystyki wiejskiej chcemy zintegrować osiągnięcia i potencjał obszarów, jak
również pokazać autentyczność podejmowanych inicjatyw, które są potrzebne z punktu
widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów. Uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość
wymiany wiedzy pomiędzy doświadczonymi producentami rolnymi z Austrii i Słowacji.
Przekonają się nie tylko dlaczego warto wspólnie z sąsiadami produkować, ale również jak
razem wyprodukowane dobra skutecznie sprzedać przy wsparciu różnych instytucji rynku.
Uczestnicy wizyty studyjnej oraz szkolenia nie tylko posiądą wiedzę na temat możliwości
podjęcia działalności na obszarach wiejskich, ale także możliwości skorzystania przy takiej
działalności z infrastruktury powstającego w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych inkubatora
przetwórstwa lokalnego. Inspiracją stanowić będą miejsca, które odwiedzą podczas
zagranicznej wizyty studyjnej.
Każdy z partnerów i lider będzie zaangażowany w proces rekrutacji uczestników zarówno
wizyty studyjnej, jak i szkolenia, także do wytypowania przedstawicieli swych podmiotów do
udziału w planowanych wydarzeniach.

Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru, szczególnie rolników i przedsiębiorców
zainteresowanych tematyką projektu do udziału w inicjatywie.
Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.
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