
 

 
 

 

 

„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary wiejskie.” 

 

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 2016 – 

2017:  

 Wsparcie organizacji cyklicznych "XXV Spotkań Sadowniczych SANDOMIERZ 2016"  

o charakterze targowo - wystawienniczo konferencyjnym w celu ułatwienia transferu wiedzy  

i innowacji w rolnictwie oraz zwiększenia rentowności o konkurencyjności gospodarstw 

sadowniczych, 

 Olimpiada Młodych Producentów Rolnych Finał Krajowy. 

 Organizacja wyjazdu studyjnego na XVIII Miedzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO 

SHOW w Bednarach w celu identyfikacji, gromadzenia i upowszechniania dobrych praktyk 

mających wpływ na obszary wiejskie. 

 Wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich poprzez działalność lokalnych 

stowarzyszeń na przykładzie działań Świętokrzyskiej Izby Rolniczej i Świętokrzyskiej 

Federacji Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej "Ziemia Świętokrzyska". 

 Organizacja konferencji podczas imprezy pn.: „Wojewódzkie Święto Kwitnącej Wiśni – Nowe 

2016”. 

 Promocja produktów lokalnych poprzez organizację konkursu kulinarnego -"Przez żołądek do 

serca" wraz z wydaniem książki kucharskiej. 

 Organizacja i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Wsi Polskiej 2016. 

 Szkolenie dla lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego. 

 Organizacja X Festiwalu Ludowego im. Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora. 

 Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich poprzez 

organizację XIX Dnia Świętokrzyskiej Truskawki. 

 Organizacja konkursu "Na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" podczas XVI 

Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich. 



 

 
 

 Promocja wartości kulturowych obszarów wiejskich województwa Świętokrzyskiego podczas 

Dożynek Prezydenckich w Spale. 

 Promowanie wartości kulturowych poprzez organizację XVI Świętokrzyskich Dożynek 

Wojewódzkich. 

 LGD Świętokrzyskie ponad wszystkie! - AGROTRAVEL - wynajem powierzchni targowej, 

zabudowa, wyposażenie. 

 Innowacyjne metody chowu małych przeżuwaczy i wykorzystanie ich produktów  

o prozdrowotnych walorach jakościowych do poprawy dochodowości i stabilności 

gospodarstw rolnych a także w profilaktyce chorób postępu cywilizacyjnego. 

 II Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej - Produkt Tradycyjny i lokalny czynnikiem 

rozwoju obszarów wiejskich. 

 Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników  

ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczości. 

 Wspólnej organizacji Finału Regionalnego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 

Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy  w Województwie Świętokrzyskim. 

 Mistrzostwa w Piłce Nożnej. 

 Udział w Targach EKOFAMILI. 

 organizację plenerowego wydarzenia promocyjno-edukacyjnego pn. „Dary Świętokrzyskich 

Lasów”. 

 Spotkanie noworoczne Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kieleckiej. 

 Udział Targach Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH. 

 Udział w uroczystej gali „Świętokrzyska Victoria”. 

 Zakup materiałów promocyjnych  na potrzeby prowadzonych akcji informacyjno – promocyjnych. 

 Vademecum rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego 

 Wydawnictwo - Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie 

 Wyjazd studyjny (krajowy) dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie 

 Organizacja warsztatów dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie 

 Organizacja plenerowego wydarzenia promocyjno-edukacyjnego pn. „Dary Świętokrzyskich Lasów” 

 Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich "Smaki gęsiny" 

 Wyjazd studyjny do krajów Unii Europejskiej 

 Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników lgd województwa świętokrzyskiego 

 Organizacja konkursu promującego produkty ekologiczne podczas Festiwalu Ludowego 

 Żywność od rolnika wprost do konsumenta 

 Wspieranie rozwoju i promocja potencjału obszarów wiejskich poprzez organizację XX Dnia 

Świętokrzyskiej Truskawki w Bielinach 

 Promocja produktów regionalnych poprzez organizację Świętokrzyskiego Konkursu Kulinarnego 

 Zioła szansą aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich 

 Dobre - bo tradycyjne i lokalne 



 

 
 

 Świętokrzyska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych 

 Promocja PROW 2014-2020 w mediach 

 Organizacja spotkań dla wnioskodawców i beneficjentów działań PROW 2014-2020  

wdrażanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 

 

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-promocyjnch 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. 

 


