Realizacja operacji zgłoszonych przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie w zakresie JC KSOW, Realizacja operacji własnej z Planu
Operacyjnego na lata 2018-2019 przez Centrum Doradztwa Rolniczego w
Brwinowie Oddział w Radomiu w zakresie JC KSOW, a także koszty utrzymania
samochodu – parking w maju 2020r.
Operacja własna pn. „Przetwarzanie i sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych” ma
na celu przekazanie wiedzy i informacji na temat możliwości oraz wymagań przy
produkcji żywności i jej sprzedaży w ramach krótkich łańcuchów dostaw (rolniczy handel
detaliczny).
Planowane efekty realizacji operacji to m.in.: rozwój przedsiębiorczości i form
działalności pozarolniczej związanej z obrotem i przetwórstwem rolno-spożywczym,
zwiększenie

wartości

dodanej

do

prowadzonej

produkcji

w

gospodarstwie,

upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących standardów jakościowych produkcji
żywności, promocja produktów tradycyjnych i lokalnych oraz rozwój sprzedaży lokalnej
i tradycyjnej.
Operacja partnera pn. „Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści
z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych
i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na
II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku” ma na celu
upowszechnienie wiedzy w zakresie korzyści wynikających z zachowania różnorodności
genetycznej zwierząt oraz popularyzację wykorzystania surowców zwierzęcych
pochodzących od rodzimych ras zachowawczych (mięsa, mleka) do produkcji
regionalnych, ekologicznych wyrobów w małych gospodarstwach, co daje im duże
możliwości w zakresie zwiększenia opłacalności produkcji lub może stanowić formę
dywersyfikowania uzyskiwanych dochodów

Planowane efekty realizacji operacji to m.in.: zwiększenie świadomości dotyczącej
korzyści z chowu i hodowli rodzimych ras zachowawczych, przekazanie informacji na
temat innowacyjnych możliwości certyfikacji produktów wytworzonych z surowców
pozyskanych od rodzimych ras zachowawczych poszczególnych gatunków zwierząt oraz
zwiększenie świadomości właścicieli małych gospodarstw w zakresie możliwości
prowadzenia dodatkowej działalności np. w ramach „małego przetwórstwa” oraz
sprzedaży detalicznej produktów, zwłaszcza powstałych na bazie surowców
pochodzących z rodzimych ras zachowawczych.
Operacja partnera pn. „RLKS instrumentem rozwoju obszarów wiejskich” ma na celu
organizację wizyty studyjnej w Szwecji i przybliżenie jej uczestnikom doświadczeń
szwedzkich LGD związanych z: aktywizacją mieszkańców wsi, zarządzaniem projektami
z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowania rozwoju lokalnego
z uwzględnieniem

potencjału

ekonomicznego,

społecznego

i

środowiskowego,

przy wykorzystaniu wielofunduszowego mechanizmu RLKS.
Planowane efekty realizacji operacji to m.in. nawiązanie współpracy polskich LGD
z grupami ze Szwecji, opracowanie wniosków, które m.in. będą dotyczyły sposobu
przeniesienia doświadczeń szwedzkich LGD w celu sprawnego wdrażania w Polsce RLKS
w kolejnym okresie programowania.
Projekt pn. „Koszty utrzymania samochodu – parking w maju 2020r.” ma na celu
zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wykonywania zadań oraz
sprawnego funkcjonowania stanowisk pracy zaangażowanych w wykonywanie zadań
Jednostki Centralnej KSOW.
Operacja wspófinansowana 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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