
 

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy 

technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

         

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i Środowiska – Oddział Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 

informuje, że w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020 realizuje operację w ramach Planu Działania 2014 – 2020 – Planu Operacyjnego 

na lata 2018 – 2019:  

 Album Świętokrzyska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego, 

 Publikacja  Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie 

świętokrzyskim, 

 "Potrawy regionalne i tradycyjne z gęsiny", 

 Wyjazd studyjny dla członków Świętokrzyskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego do 

Województwa podkarpackiego, 

 Udział w Targach  Agrotravel, 

 Warsztaty szkoleniowe  /Pszczoła, 

 Wyjazd studyjny zagraniczny do krajów UE, 

 Kuchnia świętokrzyska czaruje - Rolniczy Handel Detaliczny czyli z pola do garnka, 

 Udział przedstawicieli lgd województwa świętokrzyskiego w konferencji Linc 2018 w 

Finlandii, 

 Szkolenia LGD województwa świętokrzyskiego, 

 Wizyta studyjna w partnerskich lgd Słowacji i Węgier, 

 Organizacja  konkursu promującego ryby i produkty rybne podczas Festiwalu 

Ludowego, 

 Świętokrzyska Kuźnia Smaków – lokalna marka, 

 Świętokrzyskie Konfrontacje Nauki i Praktyki Rolniczej, 

 Festiwal Potraw Kulinarnych - promocja świętokrzyskich produktów regionalnych, 

 Spotkania informacyjno-szkoleniowe z lokalnymi grupami działania, 

 Promocja PROW 2014-2020 w mediach, 

 

których celem jest wdrożenie i realizacja w województwie świętokrzyskim Planu Działania 

KSOW na lata 2014-2020 dla województwa świętokrzyskiego tj. kolejnych Planów 

Operacyjnych w tym działań informacyjno-promocyjnych w ramach Planów 

Komunikacyjnych. Planuje się, że w wyniku realizacji operacji nastąpi właściwa realizacja 

zadań objętych zakresem wsparcia w ramach KSOW, sprawne i skuteczne informowanie         



i promowanie PROW 2014 – 2020 oraz zapewni dokonywanie działań zmierzających do 

wzmocnienia i ugruntowania potencjału partnerów KSOW na poziomie regionalnym oraz 

będzie miała wpływ na skuteczną i efektywna wymianę najlepszych praktyk oraz 

doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich zarówno 

w aspekcie regionalnym jak i krajowym. 

Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 


