
                                   
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

  
 

Dolnośląska Zielona Dolina przystąpiła do realizacji operacji pn. „Przeprowadzenie szkoleń w 
zakresie systemów jakości żywności wraz z certyfikacją produktów regionalnych”.  

Operacja realizuje założenia Priorytetu 2 PROW na lata 2014-2020: Zwiększanie rentowności 
gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz 
promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej 
oraz cele KSOW na lata 2014-2020 Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we 
wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i Cel 3: Informowanie społeczeństwa 
i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym. 

W ramach Operacji zostaną przeprowadzone szkolenia dla producentów rolnych oraz 
przetwórców żywności (min. 20, max.30 osób) będących członkami bądź partnerami dwóch 
wyselekcjonowanych Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska: 
Lokalna Grupa Działania „Partnerstw Ducha Gór” oraz Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”. 
Następnie, u zainteresowanych spośród przeszkolonych podmiotów, zostaną 
przeprowadzone audyty (min. 8, max. 10 audytów) na zgodność z wymaganiami programu 
certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. 

Spodziewane efekty realizacji Operacji to: 

 Wzrost sprzedaży, skali produkcji i jej rentowności u członków i partnerów Lokalnych 
Grup Działania (LGD) – rolników i przetwórców żywności.  

 Zwiększenie świadomości lokalnych producentów rolnych i żywności w zakresie zasad 
wytwarzania bezpiecznej żywności o podwyższonej jakości w wyniku przeprowadzanych 
szkoleń i audytów w ramach programu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. 

 Zwiększenie rozpoznawalności wśród lokalnych producentów rolnych i przetwórców 
żywności systemu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” spełniającego 
kryteria określone w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013. 

 Zwiększanie zatrudnienia wśród lokalnych producentów rolnych i zakładów 
przetwórczych w wyniku wzrostu sprzedaży i skali produkcji będącej efektem 
uczestnictwa w systemie certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.  

 Aktywizacja sieci lokalnych rolników i przetwórców wokół celów i zadań związanych z 
dostosowaniem do wymagań programu certyfikacji „Zielona Dolina Żywności i 
Zdrowia”. 

 Transfer wiedzy o najnowszych trendach dotyczących systemów jakości żywności w 
kontekście zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym na obszarach 
wiejskich. Transfer ten może przyczynić się do poprawy konkurencyjności i rentowności 
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w gospodarstw wiejskich przy jednoczesnym poszanowaniu zasad zrównoważonego 
rozwoju.  

 Zwiększenie zaangażowania wśród interesariuszy zrównoważonego rozwoju we 
wdrażaniu innowacyjnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 

 Wzmacnianie sektora producentów rolnych na Dolnym Śląsku poprzez inicjowanie 
wspólnych działań na rzecz promocji systemów jakości żywności 

 


