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1. Podmioty z Województwa Małopolskiego należące do Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich (KSOW) 

 

Uczestnikami KSOW z terenu Małopolski są podmioty aktywnie działające na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich, które wyraziły chęć uczestniczenia w KSOW, 

a w szczególności: 

1) jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Małopolski; 

2) organizacje branżowe z terenu Małopolski; 

3) instytucje zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich; 

4) małopolskie Lokalne Grupy Działania angażujące się w rozwój obszarów wiejskich oraz 

ich działające formalnie i nieformalnie sieci; 

5) szkoły wyższe i instytucje badawcze; 

6) Małopolska Izba Rolnicza; 

7) podmioty gospodarcze; 

8) Centrum Doradztwa Rolniczego; 

9) Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego; 

10) organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno-spożywczym oraz biorące udział 

w programowaniu rozwoju lokalnego. 

W bazie partnerów administrowanej przez Sekretariat Centralny KSOW wg stanu na dzień 

30.08.2013 r. zarejestrowanych było 166 partnerów z Małopolski.  

 

 

2. Opis priorytetów przyjętych do Planu Działania KSOW na lata 2014-

2015 

 

W latach 2014-2015 kontynuowane będą działania realizujące główne cele Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2007-2013. Na lata 2014-2015 planuje się realizację zadań wypełniających przyjęte na 

kolejny okres planowania priorytety: 

1) Wzmacnianie efektywności zadań realizowanych przez lokalne grupy działania 

(LGD), w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz opracowywania i realizacji 

lokalnych strategii rozwoju 

Konieczna jest dalsza aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, a szczególnie 

partnerów gospodarczych w celu pełnej realizacji lokalnych strategii rozwoju. 

Zwiększenie wiedzy i umiejętności LGD w zakresie przygotowania lokalnych strategii 

rozwoju będzie miało wpływ na przygotowanie LGD i lokalnych społeczności do nowego 

okresu programowania 2014-2020. Ponadto konieczne jest podnoszenie umiejętności 

LGD w zakresie zarządzania projektami oraz wykorzystywania narzędzi aktywizacji 

społeczności lokalnych. 
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Wskaźniki: 

 Liczba lokalnych grup działania, które uczestniczyły w szkoleniach, 

 Liczba szkoleń podnoszących umiejętności LGD w zakresie przygotowywania 

i wdrażania lokalnych strategii rozwoju, 

 Liczba szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności LGD w zakresie 

przygotowywania i zarządzania projektami, 

 Liczba projektów zgłoszonych przez LGD do realizacji w ramach Planu Działania 

dotyczących aktywizacji społeczności lokalnych. 

 

2) Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych 

form działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki 

i turystyki wiejskiej. 

Działania promujące rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz promocja 

wspólnych form działalności rolniczej, w tym spółdzielczości i grup producentów rolnych, 

dają ogromną szansę mieszkańcom obszarów wiejskich na poprawę ich bytu. Rolnictwo 

absorbuje coraz mniejszy zasób siły roboczej. W związku z tym ciężar zatrudnienia 

wiejskich zasobów pracy powinny przejmować działalności nierolnicze. Z tego punktu 

widzenia szczególnie istotne jest wszechstronne wsparcie dla procesu tworzenia 

pozarolniczych miejsc pracy na wsi oraz ułatwiania zatrudnienia w lokalnych ośrodkach 

miejskich dla mieszkańców wsi. Bogactwo natury, krajobrazy, tradycje kulturowe polskiej 

wsi stanowią dobrą bazę dla rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej. Niezbędna jest 

więc kontynuacja działań podjętych w okresie 2012-2013 wspierających rozwój lokalny 

na obszarach wiejskich poprzez promocję i upowszechnianie wiedzy na temat rozwoju 

turystyki, w tym  agroturystyki oraz promocję tradycyjnych produktów lokalnych 

i regionalnych. Dodatkowo promocja żywności wysokiej jakości będzie zachęcać 

konsumentów do spożywania produktów żywnościowych wysokiej jakości 

produkowanych w Polsce. Organizowane będą różnego typu formy promocji (targi, 

wystawy, jarmarki i inne) produktów lokalnych i regionalnych oraz żywności wysokiej 

jakości. 

Wskaźniki: 

 Liczba zidentyfikowanych dobrych praktyk w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, 

tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości, prowadzenia wspólnych form działalności 

rolniczej, 

 Liczba zorganizowanych seminariów/konferencji dotyczących tematyki z zakresu 

tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości, prowadzenia 

wspólnych form działalności rolniczej, 

 Liczba mieszkańców obszarów wiejskich (rolników, młodzieży, przedsiębiorców oraz 

podmiotów prowadzących wspólne formy działalności rolniczej) uczestniczących 

w organizowanych w ramach priorytetu przedsięwzięciach. 
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3) Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

Należy w ramach Sieci realizować działania z zakresu identyfikowania 

i rozpowszechniania najlepszych praktyk w realizacji projektów dotyczących 

zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego polskiej wsi oraz zachowania 

i ochrony środowiska i krajobrazu przyrodniczego i bioróżnorodności. Ponadto 

w okresie 2014-2015 będą kontynuowane, przede wszystkim na szczeblu 

regionalnym, działania upowszechniające najlepsze praktyki w zakresie 

przygotowywania i realizacji projektów z zakresu rolnictwa i rewitalizacji społeczno-

gospodarczej obszarów wiejskich w oparciu o publikacje oraz portal internetowy 

KSOW.  

Równocześnie w ramach powyższego priorytetu będą podejmowane działania 

informacyjno-szkoleniowe rozpowszechniające wiedzę oraz podnoszące umiejętności 

mieszkańców obszarów wiejskich, lokalnych i regionalnych instytucji publicznych, 

organizacji pozarządowych w planowaniu i realizacji przedsięwzięć z zakresu 

ochrony i rewitalizacji krajobrazu kulturowego polskiej wsi oraz ochrony i zachowania 

środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności. Celem tych działań będzie 

przygotowanie wszystkich interesariuszy zamieszkujących i pracujących na 

obszarach wiejskich do realizacji projektów w ramach nowego programu rozwoju 

obszarów wiejskich na lata 2014-2020. 

Wskaźniki: 

 Liczba zidentyfikowanych dobrych praktyk w zakresie zachowania i ochrony 

dziedzictwa kulturowego polskiej wsi oraz zachowania i ochrony środowiska 

i krajobrazu przyrodniczego i bioróżnorodności, 

 Liczba zorganizowanych seminariów/szkoleń z zakresu planowania i realizacji 

projektów/strategii dotyczących ochrony i rewitalizacji krajobrazu kulturowego oraz 

ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności, 

 Liczba mieszkańców obszarów wiejskich, lokalnych i regionalnych instytucji 

publicznych, organizacji pozarządowych uczestniczących w organizowanych 

seminariach/ szkoleniach konferencjach. 

 

4) Zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich 

poprzez wzmocnienie i rozwój powiązań partnerów i promocję współpracy 

partnerów społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu narzędzi 

internetowych. 

Jednym z istotnych czynników rozwojowych w obecnych czasach jest przepływ 

informacji i szeroka dostępność wiedzy. Możliwość zapewnienia szerokiego dostępu 

do informacji i jej szybkiego przepływu dają narzędzia internetowe. Realizacja 

projektów służących rozwijaniu i budowie nowych narzędzi internetowych będzie 

mieć wpływ na efektywne i prawidłowe wdrażanie polityki rozwoju obszarów 

wiejskich. Zapewnienie aktywnej wymiany informacji o programach wspierających 

rozwój obszarów wiejskich, wyszukiwania partnerów w celu realizacji wspólnych 

projektów, jak również możliwość promocji produktu lokalnego i regionalnego będą 

miały ogromne znaczenie dla przygotowania i wdrażania programów w perspektywie 

finansowej 2014-2020 i pozwolą na skuteczne dotarcie do różnych grup 
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interesariuszy z pewną i aktualną informacją.  

Wskaźniki: 

 Liczba zmodernizowanych narzędzi dostępnych na portalu KSOW, 

 Liczba nowych narzędzi internetowych udostępnionych na portalu KSOW, 

 Liczba stron/portali informacyjnych dotyczących obszarów wiejskich, rolnictwa, 

promocji produktów lokalnych/regionalnych i żywności wysokiej jakości, 

 Liczba rolników, przedsiębiorców i mieszkańców obszarów wiejskich 

uczestnicząca w szkoleniach/seminariach dotyczących wykorzystywania narzędzi 

internetowych dostępnych na portalu KSOW. 

 

5) Promocja wspólnych form działania na rzecz innowacyjności w sektorze rolno 

– spożywczym i na obszarach wiejskich. 

W celu aktywizacji potencjalnych partnerów (rolników, przedsiębiorców, doradców 

i jednostek naukowo – badawczych) w ramach Planu realizowane będą 

przedsięwzięcia przyczyniające się do podniesienia wiedzy wśród potencjalnych 

partnerów na temat korzyści wynikających ze współpracy w obszarze identyfikowania 

i wdrażania innowacji oraz sposobu wspierania takiej współpracy ze środków 

publicznych (np. szkolenia, seminaria, konferencje, wydawnictwa). Dodatkowo 

tworzona będzie baza projektów innowacyjnych oraz zapewnione będzie wsparcie 

dla jednostek doradczych i naukowo – badawczych w celu zwiększenia wiedzy 

i umiejętności w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współpracy 

w obszarach wiejskich. Baza projektów będzie także powiązana z ogólnokrajowym 

systemem wspierania innowacji w celu wymiany informacji i umożliwienia koordynacji 

finansowania przedsięwzięć innowacyjnych i budowania ogólnej bazy wiedzy w tym 

zakresie na szczeblu krajowym i Unii Europejskiej. 

Wskaźniki: 

 Liczba powstałych partnerstw współpracy zgodnych z zakresem działania 

Współpraca (art.36) na rzecz innowacyjności w sektorze rolno – spożywczym i na 

obszarach wiejskich, 

 Liczba zorganizowanych seminariów szkoleniowo-informacyjnych, 

 Liczba rolników, doradców rolnych, przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek 

naukowo-badawczych uczestniczących w seminariach szkoleniowo-

informacyjnych. 
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3. Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa 

Małopolskiego w okresie 2014-2015 

W związku z przyjętymi priorytetami szczególny nacisk położony będzie na zadania 

związane z kontynuacją mocno zaakcentowanej w latach 2011-2013 promocji małopolskich 

produktów regionalnych i tradycyjnych, jako formy dodatkowej działalności gospodarczej na 

obszarach wiejskich oraz na zadania związane z promocją i rozwojem agroturystyki 

i turystyki wiejskiej. Ponadto planuje się realizację kompleksowego projektu doradczo-

szkoleniowego dla LGD służącego wzmocnieniu efektywności realizowanych przez nich 

działań. Dodatkowo SR KSOW Województwa Małopolskiego planuje do realizacji zadania 

wspierające wymianę doświadczeń oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Istotnym 

kryterium decydującym o realizacji konkretnych pomysłów i przedsięwzięć jest 

zaangażowanie w nie jak największej liczby partnerów KSOW oraz dotarcie do jak 

największej liczby mieszkańców obszarów wiejskich.  

3.1 Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat 

Zadania Sposób realizacji Uwagi 

Konkursy horyzontalne (dotyczące całej Małopolski) m.in.: 

 „Przyjazna wieś” 

 Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 

 Na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 

 Na najlepszy projekt z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi” 

Zatwierdzenie 

regulaminów, 

zlecenie 

przeprowadzenia 

konkursu partnerowi 

KSOW lub realizacja 

zasobami własnymi 

SR KSOW 

 

3.2  Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja 

wymiany doświadczeń i „know-how” 

Zadania Sposób realizacji Uwagi 

Wspieranie lokalnej tradycji i promocji produktów regionalnych, 

tradycyjnych i lokalnych połączonej z promocją agroturystyki i 

turystyki wiejskiej jako pozarolniczej działalności na obszarach 

wiejskich, poprzez m.in. uczestnictwo w targach zagranicznych i 

krajowych, wystawach, imprezach regionalnych, czy krajowych.  

Udział w imprezach 

tematycznych, targi, 

wystawy, kampanie 

promocyjne, materiały 

informacyjne i inne  

Wymiana informacji 

i doświadczeń  

w ramach KSOW na 

poziomie 

regionalnym, 

ogólnopolskim lub 

międzynarodowym 

3.3 Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania  

w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami 

działania 

Zadania Sposób realizacji Uwagi 

Przygotowanie kompleksowego projektu doradczo-

szkoleniowego dla LGD służącego wzmocnieniu efektywności 

realizowanych przez nich działań i właściwemu przygotowaniu 

do nowej perspektywy finansowej 2014-2020.  

Doradztwo i szkolenia 

(nabywanie oraz 

doskonalenie 

umiejętności), 

warsztaty, spotkania 

Szkolenia 

wspierające LGD 

w przygotowaniu 

nowych LSR 
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3.4 Zarządzanie siecią 

Zadania Sposób realizacji Uwagi 

Finansowanie Małopolskiej Sieci LGD. Spotkania sieci wg 

zapotrzebowania. 

 

Konferencje, spotkania, seminaria, warsztaty z zakresu rozwoju 

obszarów wiejskich, w tym m. in. promocja przedsiębiorczości 

społecznej na obszarach wiejskich, rozwoju pozarolniczych 

usług na obszarach wiejskich, tworzenia wspólnych form 

działalności rolniczej w celu zwiększenia konkurencyjności na 

rynku. 

Liczba konferencji, 

seminariów, szkoleń, 

warsztatów, spotkań 

stosownie do 

bieżącego 

zapotrzebowania 

Przeznaczone dla 

partnerów KSOW 

Wydawnictwa dotyczące rozwoju obszarów wiejskich 

(wydawnictwa tematyczne dot. zagadnień istotnych dla rozwoju 

małopolskich wsi) 

Opracowanie, 

wydanie i dystrybucja 

publikacji  

 

Monitoring funkcjonowania KSOW. Wg zaleceń KSOW  

3.5 Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej 

Zadania Sposób realizacji Uwagi 

Wyjazdy w celu wymiany informacji, doświadczeń i know-how 

z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, m.in. dla młodych 

mieszkańców obszarów wiejskich – tematyka wizyt uzależniona 

zostanie od potrzeb zgłoszonych przez partnerów KSOW. 

Warunkiem realizacji tematycznego wyjazdu jest 

zaangażowanie partnerów KSOW z różnych obszarów 

Małopolski. Istnieje możliwość realizacji wyjazdów tematycznych 

dla laureatów konkursów wymienionych w pkt. 3.1., dotyczących 

najlepszych projektów realizowanych na obszarach wiejskich.  

Wizyty studyjne 

krajowe, zagraniczne 

Wybór uczestników 

wizyt uzależniony 

będzie od ich 

tematyki, szczególna 

uwaga zostanie 

zwrócona na 

możliwość 

wykorzystania 

efektów wizyty 

studyjnej w regionie. 

3.6 Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej 

Zadania Sposób realizacji Uwagi 

Współpraca regionalna i międzynarodowa z instytucjami 

zajmującymi się rozwojem obszarów wiejskich – wizyty 

partnerów zagranicznych w Małopolsce, udział w wystawach, 

salonach promujących zrównoważony rozwój obszarów 

wiejskich, alternatywne i ekologiczne technologie rolnicze, m.in. 

AGROPROMOCJA. 

Spotkania, fora 

dyskusyjne, 

organizacja wizyt 

partnerów z kraju 

i zagranicy 

w województwie, 

udział w wystawach 

rolniczych w celu 

wymiany 

doświadczeń 

 

3.7 Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 

Zadania Sposób realizacji Uwagi 

Analiza bieżącej sytuacji oraz zmian zachodzących na 

obszarach wiejskich Małopolski, w szczególności pod kątem 

dalszych potrzeb i kierunków ich rozwoju. Wymiana 

doświadczeń z partnerami z innych krajów UE w zakresie 

wspierania różnych grup mieszkańców obszarów wiejskich, 

aktywizacji kobiet i in. 

Konferencje 

międzynarodowe  

Przeznaczone dla 

partnerów KSOW 
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4. Ramowy harmonogram zadań w ramach poszczególnych działań 

Zadania 
2014 2015 

I II III IV I II III IV 

4.1 Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat 

Konkursy horyzontalne (dotyczące całej Małopolski) m.in.: 

 „Przyjazna wieś” 

 Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 

 Na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 

 Na najlepszy projekt z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi” 

        

4.2 Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych, wymiana doświadczeń 

        i „know-how” 

Wspieranie lokalnej tradycji i promocji produktów 

regionalnych, tradycyjnych i lokalnych połączonej z promocją 

agroturystyki i turystyki wiejskiej jako pozarolniczej 

działalności na obszarach wiejskich, poprzez m.in. 

uczestnictwo w targach zagranicznych i krajowych, 

wystawach, imprezach regionalnych, czy krajowych.  

        

4.3 Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie 

tworzenia, w tym wymiana doświadczeń miedzy lokalnymi grupami działania 

Przygotowanie kompleksowego projektu doradczo-

szkoleniowego dla LGD służącego wzmocnieniu efektywności 

realizowanych przez nich działań i właściwemu 

przygotowaniu do nowej perspektywy finansowej 2014-2020.  

        

4.4   Zarządzanie siecią 

Finansowanie Małopolskiej Sieci LGD.         

Konferencje, spotkania, seminaria, warsztaty z zakresu 

rozwoju obszarów wiejskich, w tym m. in. promocja 

przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich, 

rozwoju pozarolniczych usług na obszarach wiejskich, 

tworzenia wspólnych form działalności rolniczej w celu 

zwiększenia konkurencyjności na rynku. 

        

Wydawnictwa dotyczące rozwoju obszarów wiejskich 

(wydawnictwa tematyczne dot. zagadnień istotnych dla 

rozwoju małopolskich wsi) 

        

Monitoring funkcjonowania KSOW.         

4.5   Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej 

Wyjazdy w celu wymiany informacji, doświadczeń i know-how 

z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.  

        

4.6  Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej 

Współpraca regionalna i międzynarodowa z instytucjami 

zajmującymi się rozwojem obszarów wiejskich. 

        

4.7  Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 

Analiza bieżącej sytuacji oraz zmian zachodzących na 

obszarach wiejskich Małopolski, w szczególności pod kątem 

dalszych potrzeb i kierunków ich rozwoju.  
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5. Indykatywny budżet 

Na zadania w oparciu o Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przeznaczone 

zostaną środki w ramach III Schematu Pomocy Technicznej „Stworzenie i utrzymanie 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” PROW 2007-2013. 

Nazwa zadania Koszt (zł) netto 

5.1 Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat 

Konkursy horyzontalne (dotyczące całej Małopolski), m.in.: 

 „Przyjazna wieś” 

 Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 

 Na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 

Kategorie kosztów: ufundowanie nagród, koszty związane z organizacją konkursu. 

20.000 

2014 2015 

20.000 - 

5.2 Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych, wymiana 

        doświadczeń i „know-how” 

Wspieranie lokalnej tradycji i promocji produktów regionalnych, tradycyjnych i 

lokalnych połączonej z promocją agroturystyki i turystyki wiejskiej jako pozarolniczej 

działalności na obszarach wiejskich, poprzez m.in. uczestnictwo w targach 

zagranicznych i krajowych, wystawach, imprezach regionalnych, czy krajowych.  

1.347.000 

2014 2015 

1.180.000 167.000 

5.3 Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania 

  w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania 

Przygotowanie kompleksowego projektu doradczo-szkoleniowego dla LGD służącego 

wzmocnieniu efektywności realizowanych przez nich działań i właściwemu 

przygotowaniu do nowej perspektywy finansowej 2014-2020.  

200.000 

2014 2015 

100.000 100.000 

5.4   Zarządzanie siecią 

Finansowanie Małopolskiej Sieci LGD 13.000 

2014 2015 

10.000 3.000 

Konferencje, spotkania, seminaria, warsztaty z zakresu rozwoju obszarów wiejskich 160.000 

2014 2015 

130.000 30.000 

Wydawnictwa dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, wydawnictwa /albumy/ulotki 

promujące działania LGD i obszar ich funkcjonowania itp. 

80.000 

2014 2015 

80.000 - 

Monitoring funkcjonowania KSOW 0,00 

5.5   Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej 

Wyjazdy w celu wymiany informacji, doświadczeń i know-how z zakresu rozwoju 

obszarów wiejskich – tematyka wizyt uzależniona zostanie od potrzeb zgłoszonych 

przez partnerów KSOW. 

400.000 

2014 2015 

400.000 - 
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5.6  Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej 

Współpraca regionalna i międzynarodowa z instytucjami zajmującymi się rozwojem 

obszarów wiejskich – wizyty partnerów zagranicznych w Małopolsce, udział 

w wystawach, salonach promujących zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, 

alternatywne i ekologiczne technologie rolnicze 

35.000 

2014 2015 

35.000 - 

5.7   Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 

Analiza bieżącej sytuacji oraz zmian zachodzących na obszarach wiejskich 

Małopolski, w szczególności pod kątem dalszych potrzeb i kierunków ich rozwoju. 

Wymiana doświadczeń z partnerami z innych krajów UE w zakresie wspierania 

różnych grup mieszkańców obszarów wiejskich, aktywizacji kobiet i in. 

45.000 

2014 2015 

45.000 - 

RAZEM 

2.300.000 

2014 2015 

2.000.000 300.000 

 


