
Informacje szczegółowe dotyczące realizacji planu działania

PUBLIKACJE

Projekt z którego pochodzi 

publikacja
Tytuł publikacji, autor Rodzaj publikacji

Liczba 

publikacji
Informacje dodatkowe o  publikacji Nakład 

Poniesiony 

koszt - 

ŚRODKI 

ROZLICZONE

Wartość 

brutto 

Konkurs "Nakręć się na 

zdrowie" najlepszy spot filmowy 

promujący żywność ekologiczną 

i zdrowe odżywianie

(projekt nie rozliczony) 

Super Express, dodatek telewizyjny:

"Nakręcili się na zdrowie i wygrali"

"Ekologiczne znaczy nowoczesne"

"Zielony Certyfikat"

ogłoszenia 3
Ogłoszenie w prasie, informacje dotyczące 

żywności ekologicznej oraz  konkursu 

402 300

(każde wydanie)

Wiejska Polska 

1. "Wiejska Polska", Licheń 26-27 maja, Redakcja: Zenon Lewandowski,  2012,

Konin 2012

2. "Z tradycją w nowoczesność" 20 lat stowarzyszeń sołtysów. Autor Ryszard 

Jałoszyński. Konin 2012

książki 2

Przygotowanie i druk 2 publikacji:

Ad 1. Publikacja pokonferencyjna – 

Konferencja „Wiejska Polska” w dniach 26 i 27 

maja 2012, organizowana przez Krajowe 

Stowarzyszenie Sołtysów. Publikacja zawiera 

wystąpienia prelegentów oraz wnioski i 

rekomendacje.

Ad 2. Publikacja stanowi zapis 20 lat 

doświadczeń ruchu sołtysów, opisuje 

najbardziej charakterystyczne elementy 

dorobku 20 lat jednego z najważniejszych 

ruchów stowarzyszeniowych spośród 

skupiających swoją działalność na obszarach 

wiejskich.

1. 3 000 

2. 3 000
71 000,00

Wiejska Polska 

3. Publikacje w prasie: Gazeta Sołecka:

"Wiejska nasza Polska";

"Siłą wsi - odnowa"

"Kapitał tkwi w ludziach"

"Złapani w sieć współpracy"

artykuły 4

Przygotowanie i opublikowanie artykułów w 

gazecie

Ad. 3. Publikacje po konferencji

1. 3 000 

2. 3 000

3. 45 000

22 000,00

Konferencja dla przedstawicieli 

przemysłu spożywczego pt.: 

"Rola i znaczenie sektora 

produkcji żywności w 

gospodarce narodowej."

(projekt nie rozliczony)

1. "Konferencja z okazji RGŻ", w: Przegląd Piekarski i Cukierniczy

2. "10 lat działalności RGŻ", w: Przemysł spożywczy

3. "Konferencja RGŻ", w: Przegląd Gastronomiczny

4. "Rola i znaczenie gospodarki żywnościowej  w gospodarce narodowej", w: 

Gospodarka mięsna

5. "Konferencja RGŻ", w: Przegląd zbożowo młynarski

6. "Uroczyste posiedzenie RGŻ podczas Targów Polagra FOOD z okazji 

dziesięciolecia działaności", w: Przemysł fermentacyjny i owocowo warzywny 

artykuły 6

Opracowanie informacji prasowych z przebiegu 

konferencji i zamieszczenie w sześciu 

czasopismach skierowanych do producentów 

żywności (np. z branży piekarskiej, mięsnej, 

zbożowo-młynarskiej, gastronomicznej, 

dotyczącej przetwórstwa owocowo-

warzywnego lub producentów napojów).

1. 6 000

2. 2 200

3. 7 500

4. 2 500

5. 1 500

6. 2 500
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Organizacja i przeprowadzenie 

konferencji -  Czy PROW jest 

dla kobiet -

kobiety w zrównoważonym 

rozwoju obszarów wiejskich.

(projekt nie rozliczony)

"Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Specyfika, standardy, 

parytety i oczekiwania", 2012
książki 1

Druk broszury informacyjnej.

Publikacja zawiera rekomendacje z badania 

realizowanego na zlecenie MRiRW przez 

konsorcjum firm: „Focus Group” Konsorcjum 

Badawcze oraz Centrum Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Sp. z o.o., pn.: „Sytuacja kobiet 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”. 

W ramach analiz zdiagnozowano sytuację 

kobiet wiejskich w Polsce i zidentyfikowano 

ich potrzeby w zakresie wsparcia rozwoju 

aktywności społeczno-zawodowej dla 

pełniejszego wykorzystania kapitału 

intelektualnego i zasobu pracy kobiet w 

aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich

250

Kobieta wiejska kobietą biznesu - 

Spotkanie Kobiet wiejskich
"Kobieta wiejska kobietą biznesu- spotkanie kobiet wiejskich", w: Rolniczy Puls artykuły 1

2 stronicowa relacja merytoryczna z projektu

Opracowanie merytoryczne, skład, łamanie, 

korekta i druk w czasopiśmie o zasięgu 

ogólnopolskim, adresowanym do mieszkańców 

obszarów wiejskich, relacji podsumowującej 

szkolenie i wyjazd studyjny, zawierającej 

merytoryczny opis najważniejszych zagadnień 

poruszanych w trakcie prowadzonych zajęć i 

wykładów. Styl i język tekstu dostosowany do 

specyfiki publikacji

2 500 1 000,00

Przedsiębiorczość społeczna 

jako szansa rozwojowa dla 

obszarów wiejskich i LGD

"Przypływ wrażeń" w: Gazeta Targów Ekonomii Społecznej wkładki 1

Treść Gazety stanowi prezentacja wystawców 

Targów Ekonomii Społecznej;  dystrybucja: 

1000 egzemplarzy na Targach Ekonomii 

Społecznej, 4000 egzemplarzy na terenie 

miasta Szczecin oraz powiatu polickiego

5 000 -

Międzynarodowe Targi 

Żywności Ekologicznej 

EKOGALA 

1.Gazeta Wyborcza

2.Rzeczpospolita
ogłoszenia 2

Ogłoszenie o Targach - Promocja 

Międzynarodowych Targów Żywności 

Ekologicznej „Ekogala” w dwóch dziennikach 

o zasięgu ogólnopolskim 

1. 341 495

2. 127 358

(średnie nakłady 

jendorazowe zgodnie z 

danymi ZKDP)

19 739,04

Publikacja promująca dobre 

praktyki rolnicze w produkcji 

integrowanej z zastosowaniem 

pożytecznych mikroorganizmów 

w uprawie buraka 

„Dobre praktyki rolnicze w produkcji integrowanej z zastosowaniem 

pożytecznych mikroorganizmów w uprawie buraka”, autor: dr inż. Ryszard Stanek, 

redakcja: Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury,  Warszawa 2012
książki 1 opracowanie i druk publikacji 2 000 18 204,00

Publikacja promująca dobre 

praktyki rolnicze w produkcji 

integrowanej z zastosowaniem 

pożytecznych mikroorganizmów 

w uprawie chmielu

„Dobre praktyki rolnicze w produkcji integrowanej z zastosowaniem 

pożytecznych mikroorganizmów w uprawie chmielu”, autor : prof. dr hab. Ewa 

Solarska, redakcja: Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury, Warszawa 2012
książki 1 opracowanie i druk publikacji 2 000 18 204,00
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Publikacja promująca dobre 

praktyki rolnicze w produkcji 

integrowanej z zastosowaniem 

pożytecznych mikroorganizmów 

w uprawie rzepaku

„Dobre praktyki rolnicze w produkcji integrowanej z zastosowaniem 

pożytecznych mikroorganizmów w uprawie rzepaku”, autor: Mirosław 

Serafinowicz, redakcja Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury, Warszawa 

2012

książki 1 opracowanie i druk publikacji 2 000 18 204,00

Publikacja broszury 

informacyjnej "Wpływ WPR i 

Polityki Spójności na rozwój  

obszarów wiejskich."

(projekt nie rozliczony)

"Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów 

wiejskich" 

1. Wersja polska

2. wersja angielska

książki 1

Druk publikacji.

Celem badania, zrealizowanego przez Fundeko 

w 2011 roku, była ocena wpływu realizacji 

Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki 

Spójności na rozwój obszarów wiejskich. 

Skoncentrowano się na dwóch kluczowych 

zagadnieniach:

a) ocenie efektów realizacji WPR i Polityki 

Spójności na obszarach wiejskich w latach 

2004-2010

b) ocenie spójności i komplementarności 

instrumentów wpływających na rozwój 

obszarów wiejskich wdrażanych w ramach 

WPR i Polityki Spójności w obecnym okresie 

programowania (2007-2013). 

1. 4 500

(wersja polska)

2. 500

(wersja angielska) 

Druk publikacji w formie 

książki "Świat wiejskich 

wartości źródłem mojego 

wzrastania" oraz "Praca 

badawcza w zakresie przyrody"

(projekt nie rozliczony)

1. „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”, Towarzystwo 

Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, Lublin 2012.

2. „Praca naukowo badawcza gimnazjalisty”, Towarzystwo Gimnazjów 

Poszukujących z Małych Miast i Wsi, Lublin 2012.

książki 2

Druk publikacji

Ad 1. Publikacja jest efektem konkursu 

literackiego odbywającym się pod hasłem 

„Świat wiejskich wartości źródłem mojego 

wzrastania”.  Opracowanie zawiera refleksje 

uczniów gimnazjów zrzeszonych w 

Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z 

Małych Miast i Wsi.

Ad. 2. Publikacja jest prezentacją prac 

zgłoszonych w X edycji konkursu na pracę 

naukowo-badawczą gimnazjalisty z zakresu 

przyrody. Tematyka przeprowadzonych badań 

koncentrowała się wokół przyrody

1. 125

2. 125

Wizyta gospodarcza polskich 

producentów rolnych do 

Frankonii (Bawaria) - 

nowoczesne technologie, 

sprzedaż bezpośrednia z 

gospodarstwa, bioenergia.

(projekt nie rozliczony)

1. "Wizyta gospodarcza w Bawarii", w: Rolniczy Puls

2."Wizyta w Bawarii", w: Lubuskie Aktualności Rolnicze 
artykuły 2

Opracowanie merytoryczne i druk w 

czasopiśmie o tematyce rolniczej o zasięgu 

ogólnopolskim:

Ad 1. informaji o wyjeżdzie przed jego 

zrealizowaniem oraz

Ad 2. relacji podsumowującej wyjazd studyjny, 

zawierającej merytoryczny opis 

najważniejszych zagadnień poruszanych w 

trakcie wyjazdu

1. 2 500

2. 3 300

Biuletyn KSOW (rozliczone 

trzy transze)

Biuletyn

wiosna

lato

jesień

zima

książki 4
Opracowanie, przygotowanie i druk 4 

biuletynów KSOW 

20 000

(4 numery Biuletynu 

KSOW – każdy po

5 000  

43 950,00
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„Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości i form 

działalności pozarolniczej na 

obszarach wiejskich związanej z 

przetwórstwem na poziomie 

gospodarstwa rolnego”.

(projekt nie rozliczony)

"Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej 

oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa owoców i warzyw na 

poziomie gospodarstwa"; "Przetwórstwo owoców na poziomie gospodarstwa"; 

"Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej 

oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa zbóż poziomie 

gospodarstwa"; "Przetwórstwo zbóż na poziomie gospodarstwa", "Poradnik wdrażania 

Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP w 

małych zakładach przetwórstwa mięsa na poziomie gospodarstwa"; "Przetwórstwo 

mięsa na poziomie gospodarstwa".

książki 6

skład, łamanie, korektę oraz druk broszur 

dotyczącech tematyki szkoleń. Broszury 

zawierają informacje szczegółowe dotyczące 

przetwórstwa poszczególnych grup produktów 

oraz informacje o obowiązujących przepisach 

prawa żywnościowego, wymaganiach dla 

zakładów produkujących żywność na poziomie 

gospodarstwa, dokumentacji systemu 

zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym w 

produkcji żywności oraz bezpieczeństwie i 

higieny pracy, możliwości finansowania.

530 każda

Kampania upowszechniania 

dobrych praktyk w "Gospodarzu. 

Poradniku samorządowym" 

(rozliczona pierwsza transza)

Nowy Raport Rolny; wkładka Ekspress Rolny; tytuły wkładek:

"Turystyka Wiejska"

"Produkty Regionalne i Tradycyjne"

"Własny biznes nie tylko w mieście"

"Grupy producentów rolnych"

"Dziedzictwo regionu w rozwoju lokalnym"

wkładki 5

Merytoryczne, graficzne i redakcyjne 

opracowanie i druk publikacji - cyklu 5 

autorskich czterostronicowych wkładek 

prasowych, przy czym 

2 wkładki dotyczyć będą Priorytetu II  

2 wkładki dotyczyć będą Priorytetu III  

1 wkładka dotyczyć będzie Priorytetu V 

12 000

(każdy)
26 568,00

Grupa producentów rolnych  - 

jako forma rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich oraz przyszłość WPR 

(rozliczona pierwsza i druga 

transza)

Zielony Sztandar

„Wspieramy ideę grup producentów”, „Szybciej do grup”, red. Dorota Olech; 

„W Jasionce ministrowie rolnictwa mówią jednym głosem na temat Wspólnej Polityki 

Rolnej”,

red. Seweryn Pieniążek; 

„W Krakowie dyskutowano o wpływie WPR na małe gospodarstwa rolne”, red. 

Seweryn Pieniążek; 

„Polska i Unia dla grup”, red. Dorota Olech; „Reforma WPR – propozycje Komisji 

Europejskiej”, red. Edmund Szot;

„Wspólna Polityka Rolna a polska wieś”, autor: Seweryn Pieniążek;

„Dess sceptycznie o propozycjach KE dotyczących reformy WPR”, autor: Seweryn 

Pieniążek;

„Nie przestajemy się rozwijać” , rozmowa z Adamem Albigowskim, autor: Seweryn 

Pieniążek; 

„Innowacyjność w II filarze WPR”, autor: Dorota Olech;

„W stronę wielofunkcyjnego rozwoju wsi”, autor: Dorota Olech;

„O co chodzi z tym zazielenieniem?”, autor: Seweryn Pieniążek; 

„Wsparcie dla grup producentów wiele nam pomogło”, rozmowa z Henrykiem Dojką, 

autor: Seweryn Pieniążek;

„WPR potrafiła się zmieniać”, autor: Seweryn Pieniążek;

”Najsłynniejsza wiśnia w Europie”, rozmowa z Franciszkiem Dziewirzem, autor: 

Seweryn Pieniążek. 

„Nowi członkowie – nowa Unia Europejska – nowa WPR”, autor: Seweryn Pieniążek;

„Powinniśmy wspierać hodowlę na terenach górskich”, rozmowa z doktorem 

Władysławem Brejtą, Seweryn Pieniążek;

„O dopłatach bezpośrednich zawsze głośno”,

autor: Seweryn Pieniążek. 

artykuły 18

Publikacja cyklu 18 autorskich tekstów w 

formie reportażu, wywiadu lub innego, 

adekwatnego do tematyki, materiału 

dziennikarskiego w tygodniku o zasięgu 

ogólnopolskim skierowanym do rolników 

prowadzących nowoczesne gospodarstwa rolne, 

samorządowców powiatowych i gminnych; 

związanych z tematyką przedsiębiorczości na 

terenach wiejskich oraz przyszłością Wspólnej 

Polityki Rolnej 

40 000 67 158,00
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Krajowa Wystawa Ras 

Rodzimych w Rudawce 

Rymanowskiej (kompleksowa 

organizacja)

1. Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem 

ochrony w Polsce. Redakcja: prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, Instytut Zootechniki PIB, 

Kraków 2012

2. Informator. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy. Redakcja: dr 

inż. Kazimierz Żukowski, Instytut Zootechniki PIB, Kraków – Balice 2012

3. Katalog Ras Rodzimych (zwierząt biorących udział w wystawie)

książki 3

Opracowanie, druk i dystrybucja 3 publikacji

Ad 1. Publikacja zwiera opis ras rodzimych 

objętych ochroną. W Polsce ochroną objętych 

jest 75 ras, odmian i rodów, zarówno 

wytworzonych przed wiekami, jak i będących 

osiągnięciem XX w.

Ad. 2. Od 2011 roku Instytut Zootechniki PIB 

realizuje i koordynuje Program Wieloletni 

„Ochrona i zarządzanie zasobami genetycznymi 

zwierząt gospodarskich w warunkach 

zrównoważonego użytkowania”.

Ad. 3. Katalog zwierząt biorących udział w 

wystawie.  

1. 300

2. 500

3. 200

180 035,51

Krajowa Wystawa Ras 

Rodzimych w Rudawce 

Rymanowskiej (kompleksowa 

organizacja)

Bydło, Owce, Świnie, Kury, Gęsi, Kaczki, Króliki, Koza karpacka, Tchórze, Lisy, 

Konie
ulotki 10

Ulotki na temat 11 ras rodzimych - druk i 

dystrybucja 
14 000 15 178,20

Krajowa Wystawa Ras 

Rodzimych w Rudawce 

Rymanowskiej (kompleksowa 

organizacja)

1. Tygodnik Rolniczy

2. Nowiny gazeta codzienna
ogłoszenia 2

Ogłoszenia prasowe z informacja o wystawie - 

termin, miejsce 

1. 34 600

2. 45 000 4 998,72

506 239,47

Rodzaj publikacji Liczba publikacji

artykuły 31

książki 22

ogłoszenia 7

ulotki 10

wkładki 6

SUMA
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Informacje szczegółowe dotyczące realizacji planu działania

OPRACOWANIA

Projekt z którego 

pochodzi publikacja
Informacje o opracowaniu

Liczba 

opracowań
Nakład 

Poniesiony 

koszt - 

ŚRODKI 

ROZLICZONE

Wartość 

brutto 

Realizacja V Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu 

na najlepsze gospodarstwo 

ekologiczne w roku 2012

32 teksty (po ok. 3 tys. znaków każdy) oraz fotografie opisujące nominowane i 

nagrodzone gospodarstwa, opis koncentruje się  znaczeniu gospodarstw dla realizacji 

celów Konkursu, w szczególności promocji dobrych praktyk w rolnictwie 

ekologicznym;

1 - 45 485,40

"Rozwój 

przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich w 

oparciu o kreatywność 

społeczności lokalnej."

(projekt nie rozliczony)

"Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności 

gospodarczej na obszarach wiejskich" Opracowanie: dr P. Nowak, A. Dąbrowski, 

M.Grojec, Ł. Jawny. Redakcja: dr L. Leśniak, 2012

W poradniku znajdą się informacje na temat: społecznych, kulturowych i 

gospodarczych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza 

przedsiębiorczości; psychologicznych uwarunkowań prowadzenia własnej dzielności 

gospodarczej, możliwości pozyskania środków finansowych na działalność 

gospodarczą, rejestracji działalności gospodarczej, wyboru form opodatkowania, 

ubezpieczeń społecznych

(Opracowanie merytoryczne i przygotowanie  na płycie CD o pojemności 700 MB -  

elektronicznej wersji poradnika pt. ”Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i 

prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”)

1

 50 kopii

(wersja 

elektroniczna)

Zarządzanie organizacją 

pozarządową typu 

partnerstwo trójsektorowe 

w okresie przejściowym - 

zarządzanie zmianą - 

szkolenia

(projekt nie rozliczony)

„Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe w 

okresie przejściowym - zarządzanie zmianą" (przewodnik po tematyce szkolenia)

Opracowanie merytoryczne i wydruk przewodnika

1 60

Budowanie systemu 

wsparcia eksperckiego i 

doradczego dla LGD we 

wdrażaniu Lokalnych 

Strategii Rozwoju - 4 

seminaria regionalne i 

seminarium krajowe

(projekt nie rozliczony)

Poradnik metodyczny dla uczestników projektu „Budowanie systemu wsparcia 

eksperckiego i doradczego dla lokalnych grup działania (LGD) we wdrażaniu 

lokalnych strategii rozwoju - cztery seminaria regionalne i jedno seminarium 

krajowe”

Opracowanie merytoryczne i druk

1 165

4 45 485,40SUMA
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Informacje szczegółowe dotyczące realizacji planu działania

FILMY

Projekt z którego 

pochodzi publikacja
Tytuł filmu Liczba filmów informacje dodatkowe o  filmie Nakład 

Poniesiony koszt 

- ŚRODKI 

ROZLICZONE

Wartość brutto 

Wiejska Polska 

Ku odnowie. Kajedoskop 

wiejski.   Kierownik 

produkcji Agnieszka 

Rzyśko

(projekt nie rozliczony)

1 3 000 kopii  

Kampania medialna pn. 

"Polska smakuje" (I, II 

transza)

Polska smakuje 1

Kapania reklamowa polegająca na emisji filmu 

reklamowego dotyczacego promocji żywności 

wysokiej jakości pt.: "Polska smakuje".

49 emisji 15 sekundowego spotu w paśmie 

prime-time oraz 7 emisji w pasmie off-peak

56 emsji 597 955,08

Krajowa Wystawa Ras 

Rodzimych w Rudawce 

Rymanowskiej 

(kompleksowa 

organizacja)

Wystawa Ras Rodzimych 2

Przygotowanie 2 filmowych relacji z dwóch 

dni wystawy.

Przygotowanie materiału video i udostępnienie 

nagranego materiału video na portalu 

internetowym w terminie 7 dni od zakończenia 

Wystawy, przez okres minimum 30 dni. 

- 2 499,36

4 600 454,44SUMA
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Informacje szczegółowe dotyczące realizacji planu działania

BADANIA

Projekt z którego pochodzi 

publikacja
Tytuł Badania Liczba badań informacje dodatkowe o  badaniu

Poniesiony 

koszt - ŚRODKI 

ROZLICZONE

Wartość brutto 

Produkt tradycyjny i lokalny: 

promocja, marka, dystrybucja - 

przykłady dobrych praktyk

(projekt nie rozliczony)

"Identyfikacja dobrych 

praktyk w zakresie 

wytwarzania, promocji, 

budowania marki i 

dystrybucji produktów 

lokalnych/regionalnych/tradyc

yjnych na poziomie 

ogólnokrajowym"

1

 Zebranie danych dotyczących lokalnych i 

regionalnych marek, dostępności produktów 

lokalnych, regionalnych i tradycyjnych, 

lokalnego przetwórstwa z uwzględnieniem 

produktów ekologicznych, organizacji 

producenckich i rolniczych na poziomie 

regionu wytwarzających produkty lokalne, 

regionalne i tradycyjne, przykładów budowy 

rynków i promocji w poszczególnych 

regionach, grup producenckich. Wizje 

lokalne

Realizacja badania "Szanse i 

zagrożenia oraz potencjalne 

kierunki rozwoju obszarów 

wiejskich w Polsce w ujęciu 

regionalnym

(projekt nie rozliczony)

"Szanse i zagrożenia oraz 

potencjalne kierunki rozwoju 

obszarów wiejskich w Polsce 

w ujęciu regionalnym"

1

2 0,00SUMA
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