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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 

Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Projekt pn.: „Zarządzanie funduszami unijnymi a rozwój przedsiębiorczości na terenach 

wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020" 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019. 

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. 

Celem projektu jest: 

• Wzrost poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Pilica na temat zarzadzania funduszami 
unijnymi służącymi rozwojowi przedsiębiorczości na terenach wiejskich w 
perspektywie finansowej 2014-2020; 

• Przeszkolenie mieszkańców Gminy Pilica z zasad zarzadzania funduszami unijnymi 
służącymi rozwojowi przedsiębiorczości na terenach wiejskich w perspektywie 
finansowej 2014-2020; 

• Zainspirowanie mieszkańców Gminy do zakładania własnych działalności 
gospodarczych na terenach wiejskich i sięgania po środki unijne na ten cel; 

• Wzrost poziomu życia na obszarach wiejskich poprzez rozwój przedsiębiorczości na 
tych terenach, z wykorzystaniem środków pochodzących z UE;; 

• Podkreślenie istotnej roli przedsiębiorczych postaw i zachowań ludzi w dążeniu do 
trwałego, wielopoziomowego rozwoju obszarów wiejskich oraz zapobieganiu ich 
marginalizacji; 

• Wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy uczestnikami szkolenia związanego z 
zarządzaniem funduszami unijnymi i ich wpływem na rozwój przedsiębiorczości na 
terenach wiejskich. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Pilica tj. rolników, osób należących do 
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy. 

W programie szkolenia przewidziano: 

• Wykłady na tematy związane z zarzadzaniem funduszami unijnymi a rozwojem 
przedsiębiorczości na terenach wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 

• Zajęcia terenowe - przedstawienie uczestnikom szkolenia przykładów rozwoju 
przedsiębiorczości z wykorzystaniem funduszy unijnych na terenie Gminy Węgierska 
Górka przez Partnera projektu. 

Projekt realizowany będzie we wrześniu 2019r. 

Chcesz zostać Partnerem KSOW? - zarejestruj się na stronie ksow.pl 


