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 Pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji 

działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w 

FAOW współdziałają na rzecz przygotowania polskiej 

wsi do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej 

poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i 

zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a 

także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów 

wiejskich.  
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FAOW zostało powołane do życia w grudniu 2002 roku 
jako nieformalna platforma organizacji wiejskich, do 
której przystąpiło ponad 70 organizacji wiejskich z 
całego kraju. Inicjatorami Forum były m.in:  

 Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Idealna 
Gmina,Fundacja IUCN Poland Fundacja Wspomagania 
Wsi, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Instytut na Rzecz 
Ekorozwoju, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, 
Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Gospodarczych, Polska Zielona Sieć, Regionalne 
Towarzystwo Rolno Przemysłowe „Dolina Strugu”. 
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 Od września 2005 roku Forum przyjęło formę 

związku stowarzyszeń, do którego należy już 81 

organizacji.  
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 Utworzenie trwałej, ogólnopolskiej platformy organizacji 

działających na rzecz zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich, włączonej w sieć kontaktów na 
poziomie europejskim. 

 Budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami 
uczestniczącymi w Forum, aby wspólnie brać aktywny 
udział w kreowaniu polityki Państwa oraz Unii 
Europejskiej wobec wsi i terenów wiejskich. 

 

Główne cele działania FAOW: 
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• Współdziałanie na rzecz przygotowania polskiej wsi i jej 
mieszkańców do jak najskuteczniejszego 
funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej.  

 Propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów 
gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony 
dziedzictwa i krajobrazu kulturowego i przyrodniczego 
wsi. 

 Propagowanie podejścia do rozwoju obszarów wiejskich 
opartego na zasadach stosowanych w programach 
wsparcia Unii Europejskiej typu “LEADER”. 

 

Główne cele działania FAOW c.d.: 
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– Uczestnictwo w pracach PREPARE  - ogólnoeuropejskiej sieci 

 Celem programu PREPARE (Pre-accession Partnerships for 

Rural Europe) jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego 

oraz promowanie międzynarodowej wymiany doświadczeń w 

zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 

– Uczestnictwo w posiedzeniach KM PROW (Anna Potok) 

– uczestnictwo pracowników i członków zarządu  w Grupie 12 

Postulatów - przyszły okres programowania - raz w miesiącu od 

sierpnia 2012r. 
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 Zespół - Grupy robocze wspierająca prace nas przygotowaniem 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
powołanego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

• Podgrupa 4 do spraw zwiększania włączenia społecznego, 
ograniczania ubóstwa i promowania rozwoju gospodarczego na 
obszarach wiejskich –Mirosława Tomasik 

• Podgrupa 5 do spraw pomocy technicznej przedstawicielami są 
Małgorzata Kramarz i Marcin Mierzejewski 

• Podgrupa 2 do spraw poprawy konkurencyjności i zwiększenia 
rentowności gospodarstw rolnych, innowacji oraz poprawy 
organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania 
ryzykiem w rolnictwie z przedstawiciel i wiceprezes Polskiej Sieci 
LGD p. Krzysztofem Kwaterą. 
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– Zespół ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie 

Działalności Społecznej i Obywatelskiej Kancelarii Prezydenta 

RP (M. Tomasik)  

 w tym grupa robocza ds. zmiany ustawy Prawo o 

stowarzyszeniach 

– KOLAB Stocznia-MRR (R. Kamiński),  

– "Środowisko" (M. Nowak) 

– Uczestnictwo w Grupie tematycznej LEADER ( I. Kawałek) 
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– wysyłka listu z pytaniem o stan/plany wdrożenia RLKS (Rozwój 

Lokalny Kierowany przez Społeczność ) do Urzędów 

Marszałkowskich - wysłany 05.04.2013,  

    7 odpowiedzi (woj. małopolskie, zachodniopomorskie, 

świętokrzyskie, dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie, 

podkarpackie) 
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 Sposoby uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji:  

 

 Strona internetowa: http:// www.faow.org.pl 

 e-mail: sekretariat@faow.org.pl  

http://www.faow.org.pl/
mailto:sekretariat@faow.org.pl

