
                                                                                                                                    

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w 
obszary wiejskie” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy 
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020  

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Stowarzyszenie Ekobiesiada w partnerstwie z Gminą i Miastem Szadek, Zespołem Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach oraz Zespołem Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie realizuje operację pt. „Lokalna wieś miejscem 
do życia i rozwoju- warsztaty aktywizujące”, podlegającej refundacji w ramach Schematu II 
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem ww. operacji jest udział uczniów przedostatniej i ostatniej klasy szkół rolniczych- z Zespołu szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach i Zespołu Szkół Rolniczych w Zduńskiej 
Dąbrowie oraz rolników, w warsztatach z przetwórstwa soków, mięsa, miodu oraz zbóż połączonych z 
pieczeniem chleba, co przełoży się na zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu 
inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Poprzez udział w warsztatach uczestnicy poznają dobre 
praktyki, nabędą praktyczne umiejętności oraz skorzystają z porad specjalistów z zakresu rozwijania 
działalności pozarolniczej, wymogów dotyczących prowadzenia takiej działalności, rolniczego handlu 
detalicznego, przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, bezpieczeństwa i higieny 
pracy w danej działalności pozarolniczej oraz pozyskiwania środków europejskich na rozwinięcie 
działalności.  

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi podniesienie lub zdobycie wiedzy oraz zdobycie 
praktycznych umiejętności przez mieszkańców terenów wiejskich w zakresie rozwijania działalności 
pozarolniczej, wymogów dotyczących prowadzenia takiej działalności, rolniczego handlu detalicznego, 
przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, bezpieczeństwa i higieny pracy w danej 
działalności pozarolniczej oraz pozyskiwania środków europejskich na rozwinięcie działalności.  

Uczestnicy warsztatów nabędą umiejętności w zakresie wytwarzania  i przygotowywania żywności 
wysokiej jakości oraz zdobędą nową wiedzę z zakresu rozwijania działalności pozarolniczej, co wpłynie 
na poszerzenie dotychczasowych i wdrażanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
Dzięki temu nastąpi rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich, społeczeństwo będzie bardziej 
zaktywizowane do podejmowania działalności i bardziej świadome dzięki zdobytej wiedzy. Operacja, 
poprzez warsztaty ma na celu wypromować wieś wśród jej mieszkańców jako miejsce idealne do życia 
i rozwoju zawodowego i przekonać, że jest miejscem wielu perspektyw i możliwości.  

 
Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl 
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