
Wskaźnik
Jednos

tka
2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 aktywizacja mieszkańców wsi 

na rzecz podejmowania 

inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich

Liczba wizyt 1

Liczba 

uczestników

40

Liczba wizyt 1

Liczba 

uczestników

38

3 JR 

woj.lubuski

ego

LOKALNA 

GRUPA 

DZIAŁANI

A 

ZIELONE 

ŚWIATŁO

Wspólne Lubuskie –  

gwarancją sukcesu 

regionu

Zwiększenie efektywności 

wdrażania LSR na terenie woj. 

lubuskiego

szkolenie dla instytucji 

zaangażowanych pośrednio 

we wdrażanie Programu, 

LGD woj. lubuskiego

ilość 

uczestników

50 - II-III - 19 920,00 - 18 000,00

NOWA OPERACJA WŁASNA: Operacja niezbędna  do wymiany wiedzy i nabycia umiejętności przez Lokalne Grupy Działania co wpłynie na jakość wdrażania Programu.

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

- II-IV - 10 000,00 - 10 000,002 JR 

woj.lubuski

ego

Urząd 

Marszałko

wski 

Województ

wa 

Lubuskiego

Dwudniowe 

szkolenie dla 

Lokalnych Grup 

Działania

Wymiana wiedzy w zakresie 

lokalnych strategii rozwoju, 

podniesienie wiedzy i 

umiejętności

szkolenie dla potencjalnych 

beneficjentów, instytucji 

zaangażowanych pośrednio 

we wdrażanie Programu, 

LGD

ilość 

uczestników 

szkolenia

60

JR 

woj.kujaws

ko-

pomorskieg

o

Organizacja wizyty 

studyjnej na temat 

rozwoju 

przedsiębiorczości 

na terenach 

wiejskich

Urząd 

Marszałko

wski 

Województ

wa 

Kujawsko-

Pomorskieg

wizyta studyjna dla 

przedstawicieli LGD oraz 

instytucji zaangażowanych w 

rozwój przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich

Uzasadnienie: Zamiana polega na dostosowaniu rezultatów do faktycznej ich liczby w zrealizowanym działaniu. Zmiany dokonano w celu pozytywnego procedowania wniosku o przyznanie pomocy 

technicznej w instytucji płatniczej - ARiMR.

1 JR 

woj.kujaws

ko-

pomorskieg

o

Urząd 

Marszałko

wski 

Województ

wa 

Kujawsko-

Pomorskieg

Organizacja wizyty 

studyjnej na temat 

rozwoju 

przedsiębiorczości 

na terenach 

wiejskich

aktywizacja mieszkańców wsi 

na rzecz podejmowania 

inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich

wizyta studyjna dla 

przedstawicieli LGD oraz 

instytucji zaangażowanych w 

rozwój przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich

I-IV -

I-IV - 80000,00 80000,00

80000,00 80000,00

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 1: Wspieranie 

transferu wiedzy i innowacji w rolnictwi, leśnictwie i na obszarach wiejskich

L.p.

JR 

KSOW/IZ/J

C KSOW

Wnioskoda

wca

Nazwa / tytuł 

operacji
Cel, przedmiot i temat operacji

Forma realizacji 

operacji/grupa docelowa

Wskaźniki 

monitorowania 

realizacji operacji

Harmonogra

m / termin 

realizacji

(w ujęciu 

kwartalnym)

Budżet brutto operacji 

(w zł)

Koszty kwalifikowalne 

operacji (w zł)



4 JR woj. 

podkarpack

iego

Lokalna 

Grupa 

Działania 

Partnerstwo 

5 Gmin

Szkolenia dla 

zespołu 

wdrażającego 

Lokalną Strategię 

Rozwoju

Celem operacji jest 

podniesienie  kwalifikacji osób 

bezpośrednio zaangażowanych 

we wdrażanie LSR poprzez 

udział w szkoleniach z zakresu 

doradztwa  beneficjentom, 

oceny i wyboru operacji 

realizowanych na terenie LGD 

oraz monitoringu.

organizacja cyklu 

dwudniowych szkoleń dla 

osób zaangażowanych w 

realizację projektu: 

członkowie Rady, 

członkowie Zarządu oraz 

pracownicy biura LGD 

Partnerstwo 5 Gmin

liczba szkoleń, 

warsztatów

1 II-IV - 20 000,00 20 000,00

4 JR woj. 

podkarpack

iego

Lokalna 

Grupa 

Działania 

Partnerstwo 

5 Gmin

Szkolenia dla 

zespołu 

wdrażającego 

Lokalną Strategię 

Rozwoju

Celem operacji jest 

podniesienie  kwalifikacji osób 

bezpośrednio zaangażowanych 

we wdrażanie LSR poprzez 

udział w szkoleniach z zakresu 

doradztwa  beneficjentom, 

oceny i wyboru operacji 

realizowanych na terenie LGD 

oraz monitoringu.

organizacja cyklu 

dwudniowych szkoleń dla 

osób zaangażowanych w 

realizację projektu: 

członkowie Rady, 

członkowie Zarządu oraz 

pracownicy biura LGD 

Partnerstwo 5 Gmin

liczba szkoleń, 

warsztatów

1 II-IV - 19 944,00 19 944,00

5 JR woj.  

wielkopolsk

iego

STOWARZ

YSZENIE 

WIELKOP

OLSKA 

SIEĆ 

LOKALNY

CH GRUP 

DZIAŁANI

A

Cztery strony 

Wielkopolski

Organizacja warsztatów dla 

przedstawicieli wielkopolskich 

lokalnych grup działania 

Szkolenie/ seminarium/ 

warsztat dla przedstawicieli 

LGD

Liczba 

szkoleń, 

seminariów/ 

warsztatów 

Liczba 

uczestników w 

tym: liczba 

przedstawiciel

i LGD

4/                                     

200                                    

200

III, IV 79 097,16 79 097,16

Liczba 

wyjazdów / 

wizyt 

studyjnych

1

Liczba 

uczestników 

wyjazdów / 

wizyt 

studyjnych

45

II - 13 100,00

III-

IV

-podniesienie poziomu wiedzy i 

kompetencji przedstawicieli 

LGD

wyjazd studyjny LGD do 

LGD rejonu Kowna (Litwa) 

dla przedstawicieli LGD woj. 

zachodniopomorskiego

-

podniesienie poziomu wiedzy i 

kompetencji pracowników w 

zakresie przedsiębiorczości

szkolenie dla przedstawicieli, 

pracowników biur lub 

członków zarządów 13 LGD

6 JR woj.  

zachodniop

omorskiego

LGD 

Stowarzysz

enie "Lider 

Pojezierza"

"Międzynarodowy 

projekt współpracy 

najlepszą formą 

wymiany 

doświadczeń" 

7 JR woj.  

zachodniop

omorskiego

LGD 

Centrum 

Inicjatyw 

Wiejskich

Szkolenie dla 

lokalnych grup 

działania woj. 

zachodniopomorskie

go: "ABC 

Przedsiębiorczości-

działalność 

gospodarcza w 

praktyce i teorii"

30 000,00

- 13 100,00

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW 

30 000,00 -

-Liczba 

konferencji, 

spotkań, 

1

Kwota kosztów uległa zmianie w wyniku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.



Liczba 

uczestników 

konferencji, 

spotkań, 

seminariów

30

Liczba 

uczestników 

konferencji, 

spotkań, 

seminariów

30

Liczba 

uczestników

39

Liczba 

uczestników

39

Liczba 

spotkań 

warsztatowych

1Warsztaty dla pracowników 

biur LGD oraz osób 

funkcyjnych z LGD 

woj.zachodniopomorskiego

- II-III

1 II

II - 13 100,00

13 384,40

Zmiana wynika z dostosowania budżetu operacji  brutto i sumy kosztów kwalifikowalnych do faktycznie poniesionych kosztów. Termin realizacji uległ wydłużeniu.

7 JR woj.  

zachodniop

omorskiego

LGD 

Centrum 

Inicjatyw 

Wiejskich

Szkolenie dla 

lokalnych grup 

działania woj. 

zachodniopomorskie

go: "ABC 

Przedsiębiorczości-

działalność 

gospodarcza w 

praktyce i teorii"

- 8 471,13 - 8 471,13

--

- 3 919,33 -podniesienie poziomu wiedzy i 

kompetencji pracowników w 

zakresie przedsiębiorczości

8 JR woj.  

zachodniop

omorskiego

LGD - 

"Powiatu 

Świdwiński

ego"

Szkolenie dla 

pracowników biur 

Lokalnych Grup 

Działania w nowej 

perspektywie PROW 

2014 - 2020

podniesienie jakości w 

wdrażaniu LSR, 

1

Podczas realizacji operacji wzrósł ogólny budżet, natomiast suma kosztów kwalifikowalnych pozostała bez zmian.

9 JR woj.  

zachodniop

omorskiego

Stowarzysz

enie "Lider 

Pojezierza"

Giełda Procedur 

Lokalnych Grup 

Działania Pomorza 

Zachodniego

Liczba 

konferencji, 

spotkań, 

Celem głównym operacji jest 

dopracowanie jakości procedur 

operacji realizowanych w 

ramach PROW dla  13 LGD 

uczestniczących w Giełdzie 

Procedur Lokalnych Grup 

Działania Pomorza 

Zachodniego. Operacja ma 

charakter spotkania w formie 

dwudniowych warsztatów 

podczas których po 

przedstawieniu dobrej praktyki 

w ramach danego tematu 

następuje dyskusja przez co 

dochodzi do wymiany wiedzy i 

tworzenia sieci kontaktów.

8

Liczba 

konferencji, 

spotkań, 

1 III 13 098,96

podniesienie poziomu wiedzy i 

kompetencji pracowników w 

zakresie przedsiębiorczości

szkolenie dla przedstawicieli, 

pracowników biur lub 

członków zarządów 13 LGD

7

- 13 384,40

JR woj.  

zachodniop

omorskiego

LGD 

Centrum 

Inicjatyw 

Wiejskich

Szkolenie dla 

lokalnych grup 

działania woj. 

zachodniopomorskie

go: "ABC 

Przedsiębiorczości-

działalność 

gospodarcza w 

praktyce i teorii"

- 13 100,00

13 505,26 - 13 384,40 -szkolenie dla przedstawicieli 

biur LGD

-

JR woj.  

zachodniop

omorskiego

LGD - 

"Powiatu 

Świdwiński

ego"

Szkolenie dla 

pracowników biur 

Lokalnych Grup 

Działania w nowej 

perspektywie PROW 

2014 - 2020

podniesienie jakości w 

wdrażaniu LSR, 

szkolenie dla przedstawicieli 

biur LGD

Liczba 

konferencji, 

spotkań, 

szkolenie dla przedstawicieli, 

pracowników biur lub 

członków zarządów 13 LGD

II

-

-



Liczba 

uczestników 

spotkań 

warsztatowych

30

Rodzaj operacji

operacje do usunięcia

operacje niezmieniane

operacje zmieniane

nowe operacje

Warsztaty dla pracowników 

biur LGD oraz osób 

funkcyjnych z LGD 

woj.zachodniopomorskiego

- II-III

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

- 8 471,13 - 8 471,139 JR woj.  

zachodniop

omorskiego

Stowarzysz

enie "Lider 

Pojezierza"

Giełda Procedur 

Lokalnych Grup 

Działania Pomorza 

Zachodniego

Celem głównym operacji jest 

dopracowanie jakości procedur 

operacji realizowanych w 

ramach PROW dla  13 LGD 

uczestniczących w Giełdzie 

Procedur Lokalnych Grup 

Działania Pomorza 

Zachodniego. Operacja ma 

charakter spotkania w formie 

dwudniowych warsztatów 

podczas których po 

przedstawieniu dobrej praktyki 

w ramach danego tematu 

następuje dyskusja przez co 

dochodzi do wymiany wiedzy i 

tworzenia sieci kontaktów.


