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świętokr
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Świętokrzy
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wszystkie! - 

AGROTRA

VEL - 

wynajem 

powierzchn

i targowej, 

zabudowa, 

wyposażeni

e

Cel główny operacji: Promocja 

bogactwa kultury ludowej, 

przyrodniczej, historycznej oraz 

produktów lokalnych i oferty 

pobytowej LGD zrzeszonych w 

Świętokrzyskiej Sieci LGD poprzez 

udział w Międzynarodowe Targi 

Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

AGROTRAVEL 2016.

Cele szczegółowe:

Wzmocnienie współpracy pomiędzy 

13 Lokalnymi Grupami Działania 

zrzeszonymi w Świętokrzyskiej 

Sieci LGD oraz kolejnymi 3 LGD-

ami działającymi w Województwie 

Świętokrzyskim oraz LGD-ami z 

innych regionów Polski

Targi dla mieszkańców regionów, w 

których zaplanowano udział w Targach, a 

także mieszkańcy regionu, turyści z Polski 

i zagranicy odwiedzający to wydarzenia, 

podmioty, instytucje, organizacje 

uczestniczące w tym wydarzeniu jako 

wystawcy

Liczba osób 

odwiedzają

cych Targi 

20 000 I-II - 52 447,20 52 447,20

PROPOZYCJE OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM KSOW na lata 2016-2027 dla działania 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla 

Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej, w ramach priorytetu 2. Zwiększanie 

rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i 

zrównoważonej gospodarki leśnej oraz w ramach priorytetu 3. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywnosci, w tym przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 

produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
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Sieci LGD oraz kolejnymi 3 LGD-
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innych regionów Polski

Targi dla mieszkańców regionów, w 

których zaplanowano udział w Targach, a 

także mieszkańcy regionu, turyści z Polski 

i zagranicy odwiedzający to wydarzenia, 
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odwiedzają

cych Targi 

20 000 I-II 52 447,20 52 447,20

Liczba 

wyjazdów 

studyjnych

1

Zmiana priorytetu  z 1  i 6 na 2 i 3 wynika z konieczności dostosowania priorytetów do zmian wprowadzonych w systemie monitorowania i sprawozdawczości KSOW, zgodnie z przewodnikiem 

pt."Evaluation of National Rural Networks 2014-2020" oraz Wspólną Statystyką Sieci, wprowadzoną na zlecenie Komisji Europejskiej przez Europejską Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

czerwcu 2016 roku.
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wa 
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Planowana do realizacji operacja ma 

charakter edukacyjny, podnoszący 

wiedzę uczestniczących 

przedstawicieli LGD na tematy 

nowe i nie realizowane przez LGD 

na obszarze 

woj.zachodniopomorskiego a 

dotyczące inkubatorów 

przetwórstwa. Pozwoli to na 

świadczenie doradztwa na rzecz 

potencjalnych wnioskodawców 

planujących tworzenie inkubatorów. 

Pośrednio operacja dotyczy także 

wymiany doświadczeń pomiędzy 

LGD woj.zachodniopomorskiego i 

wielkopolskiego w zakresie dobrych 

praktyk dotyczących wdrażania LSR 

i w zakresie wykonywanych zadań, 

związanych z realizacją LSR.

Wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD 

z terenu woj.zachodniopomorskiego

9 642,40- II-III - 9 642,40 -2
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przedstawicieli LGD na tematy 
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na obszarze 
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świadczenie doradztwa na rzecz 

potencjalnych wnioskodawców 

planujących tworzenie inkubatorów. 

Pośrednio operacja dotyczy także 

wymiany doświadczeń pomiędzy 

LGD woj.zachodniopomorskiego i 

wielkopolskiego w zakresie dobrych 
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związanych z realizacją LSR.

Wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD 

z terenu woj.zachodniopomorskiego

9 642,40

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW w ramach priorytetu 3

- II-III - 9 642,40 -2








