
 

 

    

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
 

„Realizacja operacji zgłoszonej przez partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

(Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie) w ramach Planu Operacyjnego 

na lata 2018-2019 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w zakresie Jednostki 

Centralnej KSOW” 

 

Operacja partnera pn. „Konkurs Agroliga 2019 – etap wojewódzki, II edycja” ma na celu 

podniesienie jakości realizacji programu poprzez wzrost liczby osób poinformowanych   

o działaniach PROW wspierających rozwój rolniczej i pozarolniczej działalności na 

obszarach wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. 

 

Efektem operacji jest to, że dzięki uczestnictwu oraz informacjom i publikacjom 

zawartych w Internecie i prasie na temat konkursu odbiorcy, czyli 680 uczestników 

seminariów oraz mieszkańcy obszarów wiejskich centralnej i północno-wschodniej 

Polski, dowiedzą się więcej o zarządzaniu finansami w sektorze rolnym – szansach  

i zagrożeniach PROW 2014-2020, co przyczyni się do podniesienia jakości realizacji 

Programu. Prezentacja  osiągnięć uczestników konkursu będzie doskonałą promocją 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 

 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy 

Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja 

Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 



 

 

    

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
 

„Realizacja operacji zgłoszonej przez partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

(Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy) w ramach Planu Operacyjnego na 

lata 2018-2019 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w zakresie Jednostki 

Centralnej KSOW” 

Operacja partnera pn. „ Rolnictwo precyzyjne w obszarze hodowli bydła mlecznego – 

aktualności w nauce oraz wymiana doświadczeń praktycznych” ma na celu zwiększenie 

udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 

Wiejskich.  

 

Efektem długofalowym planowanej operacji będzie wzrost efektywności produkcji mleka 

i poprawa efektów hodowlanych. Uczestnicy szkolenia poznają nowe rozwiązania  

w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego, które wpływają m.in. lepsze wykorzystanie 

potencjału genetycznego stada poprzez zwiększenie postępu, wdrożenie precyzyjnych 

systemów zarządzania stadem, wykorzystanie nawigacji w nawożeniu i uprawie użytków 

zielonych i roślin pastewnych, obniżenie kosztów produkcji czy zastosowanie 

nowoczesnych systemów doju.  

 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy 

Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja 

Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 


