OPERACJA pn. „WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO CHRZANU”
Cel operacji: Celem operacji jest promocja produktów tradycyjnych naszego regionu, szczególnie nadwarciańskiego chrzanu.
OPERACJA REALIZOWANA JEST W RAMACH PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
PLAN OPERACYJNY NA LATA 2016-2017
Działanie 10 Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą,
Priorytet 6 Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Cel KSOW na lata 2014-2020 Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie.
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.

Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji pn.
„Wojewódzkie Święto Chrzanu”
Termin realizacji operacji – 3.09.2017r,
Miejsce realizacji operacji - Stadion Sportowy w Osjakowie, ul. Wieluńska
Efekty operacji: Przewidywanym efektem realizacji operacji jest wypromowanie nadwarciańskiego chrzanu jako marki regionalnej podczas Wojewódzkiego Święta Chrzanu. Pragniemy
pokazać regionalnej społeczności, że obszar ich zamieszkania jest ściśle powiązany z unikatowym obszarem uprawy chrzanu – warzywa, którego historia występowania na naszych terenach
sięga lat okresu międzywojennego, a 70% uprawy krajowej stanowi uprawę chrzanu w Zagłębiu Chrzanowym. Poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa nastąpi rozwój obszarów
wiejskich. Zależy nam na ukazaniu wiejskich terenów jako atrakcyjnych dla młodych ludzi, jako miejsca gdzie warto zostać, gdzie można, bazując na lokalnej marce, z powodzeniem założyć
firmę, gospodarstwo czy inną działalność przynoszącą wymierny zysk. Efektem gospodarczym operacji będzie zatem rozwój działalności gospodarczych i rolniczych. Powstaną lub rozwiną się
producenci i przetwórcy chrzanu na naszym terenie, co ściśle wiązać się będzie z zatrudnieniem na nowo powstałych miejscach pracy, ograniczeniem bezrobocia, a co za tym idzie ubóstwa
społeczeństwa. Efektem społecznym operacji będzie zaangażowanie i praca społeczna wielu podmiotów, chociażby takich jak koła gospodyń wiejskich. Nastąpi swoista aktywizacja członkiń
stowarzyszeń i kół, nawiąże się współpraca miedzy społecznościami lokalnymi, łączy je wspólny cel – promocja marki naszego regionu.
Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu
internetowego http://ksow.pl

