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HARMONOGRAM  ZAJĘĆ 

 

Nazwa formy edukacyjnej: szkolenie obejmujące trzy seminaria: 

 Wspólna Polityka Rolna UE 2014-2020 kierunki rozwoju wynikające z prawa europejskiego 

 Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 przez EFFROW 

 Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 – założenia podejścia do rozwoju obszarów  

wiejskich 

 

Termin realizacji:     9-11  grudzień  2013 r. 

Miejsce realizacji: CDR O/Kraków                                

Czas realizacji 
(godzina  
 od – do) 

 
 Liczba  
 godz. 

 
Temat zajęć 

 

do 11.00  Rejestracja uczestników 

9 grudzień 2013  
11.00 – 11.30 

0,5 
Otwarcie szkolenia, powitanie uczestników, przedstawienie celu 
i programu szkolenia 

Wspólna Polityka Rolna UE 2014-2020 kierunki rozwoju wynikające z prawa europejskiego 

11.30 – 12.15 1 
Zasady prowadzenia kampanii informacyjnej dla mieszkańców obszarów 
wiejskich – wykład 

12.15 – 13.45 2 
Zasady prowadzenia kampanii informacyjnej dla mieszkańców obszarów 
wiejskich – warsztaty 

14.00 – 15.00  Obiad 

15.00 –16.15 1,5 
Programowanie nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej i w 
Polsce – najważniejsze zmiany 

16.15 – 16.30  Przerwa kawowa 

16.30- 17.45 
 

1,5 
Projektowane wsparcie rolnictwa w ramach płatności bezpośrednich w UE 
w nowej perspektywie finansowej 

17.45–18.30  Kolacja 

10 grudzień 2013 
7.30 – 8.30 

 Śniadanie  

Możliwości wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020 przez EFFROW 

9.00-10.30 1,5 
Stan prac nad PROW 2014-2020; Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich; 

(KSOW), Europejskie Partnerstwo Innowacji (EPI) 

10.30 – 10.45  Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15 1,5 

Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami   i przechodzenie na 

gospodarkę niskoemisyjną odporną na zmiany klimatu w sektorach 

rolnym, spożywczym i leśnym. Omówienie instrumentów  wsparcia: 

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych 
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12.15 – 13.00 1 

Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania 

ryzykiem w  rolnictwie. Omówienie środków  wsparcia: Systemy jakości 

produktów rolnych i środków spożywczych,  Przetwórstwo i marketing 

produktów rolnych,  

Tworzenie grup producentów rolnych, przywracanie potencjału produkcji 

rolnej – klęski żywiołowe 

13.00 –13.45 1 

 Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na 

obszarach wiejskich. Omówienie środków wsparcia: Transfer wiedzy  

i działania informacyjne, Doradztwo, Współpraca 

13.45 – 14.30  Obiad  

14.30 – 15.15 1 

Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów  gospodarki rolnej 

i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.  Omówienie środków 

wsparcia: Modernizacja gospodarstw rolnych,  Restrukturyzacja małych 

gospodarstw, Premia dla młodych  rolników 

15.15 – 16.00 1 

Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów  zależnych od 

rolnictwa i leśnictwa. Omówienie środków wsparcia: Działania  

rolnośrodowiskowoklimatyczne – rolnictwo ekologiczne, Płatności  

NATURA  2000, Płatności ONW, Scalanie. 

16.00 – 16.15  Przerwa kawowa 

 

16.15 – 17.00 1 

Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie 

rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Omówienie środków 

wsparcia : Premie  na rozpoczęcie działalności  pozarolniczej, Rozwój 

przedsiębiorczości, Podstawowe usługi i odnowa wsi – dziedzictwo 

kulturowe wsi, Mała infrastruktura.  

17.00 – 18.00  Kolacja 

11 grudzień 2013 
7.30-8.30 

 Śniadanie 

 Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 – założenia podejścia do rozwoju obszarów 
wiejskich 

8.30-10.00 2 Teoretyczne podstawy planowania strategicznego rozwoju obszaru 

10.00-10.45 1 Aktualny stan wdrażania Osi IV Leader PROW 2007-2013 w Polsce 

10.45-11.00  Przerwa kawowa 

11.00-13.15 3 Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 

13.15-14.00 1 Pytania, dyskusja, zakończenie szkolenia 

14.00  Zakończenie szkolenia, obiad 

 
 
 


