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Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Wniosek Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA  

z dofinansowaniem z KSOW w 2019 roku 

 

Operacja która uzyskała dofinansowanie nosi tytuł: „Z głową i ze smakiem – współpraca rolników 

ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Budżet operacji to 244 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące zł 00/100) z czego kwota 

rekomendowanego finansowania wynosi 244 000,00 zł 

 

Głównym celem operacji jest: opracowanie oddolnej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego w 

Polsce przez podjęcie działań zmierzających do wyznaczenia kierunków rozwoju poprzez aktywne 

uczestnictwo rolników i producentów ekologicznych.  

 

Grupa docelowa, do której kierujemy nasz projekt to:  

 producenci żywności ekologicznej z terenu 4 województw (małopolskie, świętokrzyskie, 

mazowieckie i lubelskie) z ważnymi certyfikatami/podlegający pod certyfikacje w trakcie tzw. 

konwersji w liczbie 20 wystawców/uczestników spotkania; 

 wystawcy wyrobów spożywczych i regionalnych uczestniczący w wydarzeniach, promujący 

swoje oferty/wyroby (ok. 30 wystawców w ramach imprezy z produktami spożywczymi, w tym 

rolnicy/producenci, kwaterodawcy, organizacje pozarządowe, nieformalne grupy 

producentów, rzemieślnicy, rękodzielnicy); 

 uczestnicy imprez w których zaplanowano udział stoiska (Świętokrzyskie, Małopolskie, 

Mazowieckie i Lubelskie) – konsumenci (ok. 6000 osób); 

 wystawcy wyrobów spożywczych i regionalnych uczestniczący w pozostałych wydarzeniach 

objętych operacją (świętokrzyskie, małopolskie, mazowieckie i lubelskie), promujący swoje 

oferty/wyroby (ok. 60 wystawców w ramach imprez z produktami spożywczymi, w tym 

rolnicy/producenci, kwaterodawcy, organizacje pozarządowe, nieformalne grupy 

producentów, rzemieślnicy, rękodzielnicy); 

 konsumenci, rolnicy, przedsiębiorcy i inni z terenu całego kraju odbiorcy strategii 

opublikowanej w sieci Internet (ok. 100 osób). 

W ramach operacji planuje się następujące formy:  

 Seminarium/spotkanie  

 Stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na imprezie plenerowej 

 Inne: Budowa oddolnej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce 



Efekty natychmiastowy i wymierny operacji to przeprowadzenie 4 większych działań promocyjnych  
(4 stoiska w trakcie wydarzeń) w wyniku których nastąpi wzrost świadomości konsumentów, 
zapoznanie uczestników wydarzenia. 

 4 Stoiska wystawienniczo-informacyjne na wydarzeniach w 4 województwach 

 1 Strategia rozwoju rolnictwa ekologicznego 

 1 Spotkanie rolników  

 1 seminarium podsumowujące operację 

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Gminą Pleśna, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała oraz 

Tarnowską Organizacją Turystyczną. 

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie 

partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl 


