PROGRAM SZKOLEŃ
pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013
oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.
organizowanych w województwie podkarpackim w czerwcu 2015 roku
przez Fundację Bieszczadzką oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW)

Miejsca i terminy organizowanych szkoleń:
L.p. Miejscowość

Termin

Lokalizacja
Sala bankietowa Domu Kultury w Kołaczycach
Kołaczyce, ul. Szewska 11
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego
Lubaczów, ul. M. Konopnickiej 2
Restauracja TERAPIA w Przeworsku
Przeworsk, ul. Kilińskiego 2

1.

Kołaczyce

11/06/2015

czwartek

2.

Lubaczów

12/06/2015

piątek

3.

Przeworsk

15/06/2015

poniedziałek

4.

Boguchwała

16/06/2015

wtorek

5.

Przecław

17/06/2015

środa

6.

Przemyśl

19/06/2015

piątek

7.

Nisko

22/06/2015

poniedziałek

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
Nisko, ul. Sandomierska 1

8.

Dynów

24/06/2015

środa

Aula Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Dynowie, ul. Polna 3

9.

Kolbuszowa

25/06/2015

czwartek

Kawiarnia Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu
Kolbuszowa, ul. Wolska 2

10.

Rymanów

26/06/2015

piątek

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
Rymanów, ul. Grunwaldzka 11

poniedziałek

Ustrzycki Dom Kultury
Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 31

11.

Ustrzyki Dolne 29/06/2015

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
Boguchwała, ul. Tkaczowa 146
Miejskie Centrum Kultury w Przecławiu
Przecław, ul. Rynek 2
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Przemyśl, Plac Dominikański 3
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Każde z powyższych 11 szkoleń organizowanych na obszarze województwa podkarpackiego odbywać
się będzie zgodnie z tym samym programem (poniżej), a wszyscy potencjalni uczestnicy będą mogli
wziąć udział w szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i terminie.
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Szczegółowy program szkolenia
pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013
oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”
08.45

09.00

Rejestracja uczestników

09.00

10.15

Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013

10.15

10.30

Przerwa kawowa

10.30

13.30

Prezentacja oraz omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach
poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW
2014-2020):
Transfer wiedzy i działalność informacyjna: (1) Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne;
(2) Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.
Działania edukacyjno-upowszechnieniowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:
(1) Wsparcie dla korzystających z usług doradczych; (2) Wsparcie na szkolenia doradców.
Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych: (1) Wsparcie dla nowych uczestników
systemów jakości; (2) Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.
Inwestycje w środki trwałe: (1) Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;
(2) Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN; (3) Modernizacja gospodarstw rolnych;
(4) Przetwórstwo i marketing produktów rolnych; (5) Scalanie gruntów.
Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz
wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych: (1) Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze
w celu ograniczania skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i
katastrof (Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej); (2) Wsparcie inwestycji w
odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk
żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof (Inwestycje
odtwarzające potencjał produkcji rolnej).
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej: (1) „Premie dla młodych rolników”; (2) „Premie na
rozpoczęcie działalności pozarolniczej”; (3) „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich: (1) Budowa lub modernizacja dróg lokalnych;
(2) Gospodarka wodno-ściekowa; (3) Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie
przestrzeni publicznej; (4) Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni
publicznej; (5) Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.
Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów: (1) Zalesienie i tworzenie terenu
zalesieniowego; (2) Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.
Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie.
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne: (1) Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowoklimatycznych; (2) Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych
w rolnictwie.
Rolnictwo ekologiczne: (1) Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne; (2) Płatności w celu
utrzymania rolnictwa ekologicznego.
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami:
(1) płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski); (2) płatności dla obszarów innych niż obszary
górskie, charakteryzujących się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi (ONW typ nizinny); (3) płatności
dla innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami (ONW typ specyficzny).
Współpraca: (1) Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i
zrównoważonego rolnictwa.
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez
społeczność).

13.45

13.45

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
Obiad
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13.30

