
Informacje szczegółowe dotyczące realizacji planu działania

Informacje wskaźnikowe

Tytuł projektu
Liczba szkoleń/ 

seminariów/szkoleń

Liczba uczestników 

szkoleń/ 

seminariów

Liczba konferencji
Liczba uczestników 

konferencji

Liczba 

zorganizowanych 

konkursów

Liczba uczestników 

konkursu

Nagrody w 

konkursach

Liczba 

zorganizowanych 

wyjazdów 

studyjnych

Liczba uczestników 

wyjazdów 

studyjnych

Liczba 

zorganizowanych 

targów/wystaw

Liczba wystawców 

na 

targach/wystawach

Inne

Materiały 

promocyjne (np.  

gadżety, materiały 

reklamowe)

Realizacja V Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu na 

najlepsze gospodarstwo ekologiczne 

w roku 2012

1
179 zgłoszonych 

gospodarstw

Nagrody pieniężne dla zwycięzców 

w konkursie na najlepsze 

gospodarstwo ekologiczne w roku 

2012

8 - nagrody 

pieniężne

Konkurs "Nakręć się na zdrowie" 

najlepszy spot filmowy promujący 

żywność ekologiczną i zdrowe 

odżywianie 

1

nagrody dla szkół i 

uczniów: kamery 

cyfrowe - 9, aparaty 

cyfrowe - 9, 

odtwarzacz MP3 - 

10, odtwaracz MP4 - 

60, dysk zewnętrzny 

1, h) komputer 

przenośny typu 

laptop dla zespołu, 

który zwyciężył w 

głosowaniu 

internetowym - 1 

gala 150 soób

Wyróżnienie dla laureatów 

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych

laptopy z torbami na 

laptopy- 18 sztuk

Konkurs Wiedzy o Rolnictwie 

Ekologicznym 
1

I etap - 68 szkółw, II 

etap - 58 uczniów

Konkurs "PRZYJAZNA WIEŚ" na 

najlepszy projekt w zakresie 

infrastruktury realizowany na 

terenach wiejskich - organizacja 

konkursu (etap regionalny i 

ogólnopolski); organizacja 

konferencji; wydanie publikacji 

pokonferencyjnej 

1 73 1

Członkowie komisji 

ocenili 36 projektów: 

w kategorii 

infrastruktura 

techniczna 15, w 

kategorii 

infrastruktura 

społeczna 14, w 

kategorii 

infrastruktura 

ekologiczna 7

9 witraży 

okolicznościowych z 

tabliczkami, 

9 szklanych tablic 

informacyjnych na 

obiekty

Wiejska Polska - - 1 288

Dwie wystawy 

tematyczne: 

pierwsza poświęcona 

dobrym praktykom 

oraz realizacji 

działań: „Odnowa i 

rozwój wsi” oraz 

„Funduszowi 

sołeckiemu”.  
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Promocja działań na rzecz 

zachowania i ochrony tradycji, 

dziedzictwa kulturowego

i krajobrazu przyrodniczego 

obszarów wiejskich Lubelszczyzny

8 609

Produkt tradycyjny i lokalny: 

promocja, marka, dystrybucja - 

przykłady dobrych praktyk (I 

transza)

Konferencja dla przedstawicieli 

przemysłu spożywczego pt.: "Rola i 

znaczenie sektora produkcji 

żywności w gospodarce narodowej."

1 100

"Rozwój przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich w oparciu o 

kreatywność społeczności lokalnej."

1 45 1 45

Organizacja i przeprowadzenie 

konferencji -  Czy PROW jest dla 

kobiet -

kobiety w zrównoważonym rozwoju 

obszarów wiejskich.

1 120

2 stoiska - 

informacyjno -

promocyjne dla 

wybranego: KGW 

oraz LGD

Wizyta studyjna instytucji 

krajowych odpowiedzialnych za 

gospodarowanie wodą w rolnictwie, 

scalanie gruntów, gospodarkę wodno-

ściekową oraz podmiotów 

prywatnych 

1 9

Kobieta wiejska kobietą biznesu - 

Spotkanie Kobiet wiejskich
1 60 1 60

Sprzedaż bezpośrednia oraz 

marginalna, ograniczona i lokalna 

szansą na aktywizację mieszkańców 

obszarów wiejskich

4 48

Konferencja "WPR po 2013 szanse i 

wyzwania dla młodych rolników"  w 

ramach Europejskiego Dnia 

Młodego Rolnika 

1 78

Konferencja "Wykorzystanie 

biomasy rolniczej do celów 

energetycznych. Biogazownie 

rolnicze - szansą na zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego 

gospodarstwa rolnego oraz 

dywersyfikację źródeł przychodów" 

1 257

Konferencja "Dobre praktyki w 

zakresie przetwórstwa  produktów 

ekologicznych  - omówienie 

wyników prac badawczych z 2011 

roku." 

1 9
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Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości i form 

działalności pozarolniczej na 

obszarach wiejskich związanej z 

przetwórstwem na poziomie 

gospodarstwa rolnego. (I transza)

19 536 1 59

Konferencja "Obchody XV-lecia 

Odnowy Wsi w Polsce"

gala - zakładana 

liczba uczestników: 

300-5000

buttony z nadrukiem-

500 sztuk; rollup z 

nadrukiem 85x200-

1szt; baner 

reklamowy 5 metrów-

1szt. Patery z 

porcelany opolskiej 

ręcznie malowanej z 

nadrukiem-18 szt.; 

patery z porcelany 

Konferencja pn.: "Akademickie 

Forum Rozwoju Obszarów 

Wiejskich"

1 80

Ogólnopolska konferencja naukowa 

pn. „Pięćdziesięciolecie Wspólnej 

Polityki Rolnej – doświadczenia i 

perspektywy”

1 100

Międzynarodowa konferencja 

"Szkółkarstwo - perpektywy 

rozwoju"

1 314 1 12

Przedsiębiorczość społeczna jako 

szansa rozwojowa dla obszarów 

wiejskich i LGD

1 110 1 30

reklama autdoorowa 

z informacją o 

Targach : billboard 

12m -5szt.; billboard 

18m - 2szt; citylight - 

5szt., Diapazony - 

10szt.

Międzynarodowe Targi Turystyki 

Wiejskiej i Agroturystyki 

AGROTRAVEL 

1

smycze, torby 

płócienne, kubki, 

podkładki - po 500 

sztuk, zestawy VIP 

(koc i poduszka) - 

100 

Nagrody pieniężne dla laureatów 

konkursu na najciekawszą pamiątkę 

agroturystyczną na 

Międzynarodowych Targach 

Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

AGROTRAVEL

3 nagrody pienięzne

Międzynarodowe Targi Żywności 

Ekologicznej EKOGALA 
1

Hodowla Owiec z uwzględnieniem 

ras rodzimych i przetwórstwa mleka 

(szkolenia)

2 80
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Publikacja promująca dobre praktyki 

rolnicze w produkcji integrowanej z 

zastosowaniem pożytecznych 

mikroorganizmów w uprawie buraka 

Publikacja promująca dobre praktyki 

rolnicze w produkcji integrowanej z 

zastosowaniem pożytecznych 

mikroorganizmów w uprawie 

chmielu

Publikacja promująca dobre praktyki 

rolnicze w produkcji integrowanej z 

zastosowaniem pożytecznych 

mikroorganizmów w uprawie 

rzepaku

Publikacja broszury informacyjnej 

"Wpływ WPR i Polityki Spójności 

na rozwój  obszarów wiejskich."

Druk publikacji w formie książki 

"Świat wiejskich wartości źródłem 

mojego wzrastania" oraz "Praca 

badawcza w zakresie przyrody"

Wizyta gospodarcza polskich 

producentów rolnych do Frankonii 

(Bawaria) - nowoczesne 

technologie, sprzedaż bezpośrednia 

z gospodarstwa, bioenergia.

1 45

Dobre praktyki współpracy na rzecz 

wiejskiego produktu turystycznego - 

wyjazd studyjny krajowy 

1 30 1 30

Kampania medialna pn. "Polska 

smakuje"

Prawidłowo funkcjonujące LGD 1 30

Zarządzanie organizacją 

pozarządową typu partnerstwo 

trójsektorowe w okresie 

przejściowym - zarządzanie zmianą - 

szkolenia

2 50

Strona internetowa wizytówką 

obszaru LGD - konkurs dla LGD na 

stronę internetową

1

gala, zakładana 

liczba uczestników 

60

Biuletyn KSOW
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Kampania upowszechniania dobrych 

praktyk w "Gospodarzu. Poradniku 

samorządowym"

Grupa producentów rolnych  - jako 

forma rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich oraz przyszłość 

WPR

Krajowa Wystawa Ras Rodzimych 

w Rudawce Rymanowskiej
1 40

3650 (długopisy, 

kalendarze, 

czapeczki, kubki, 

breloki, pamięć 

USB, koszulki)

Organizacja stoiska promocyjno - 

informacyjnego i udział LGD na 

targach Grüne Woche w Berlinie 

1 23 1

Organizacja polskiego wystąpienia 

na TARGACH BIOFACH 2012 w 

Norymberdze oraz wyjazdu 

studyjnego dotyczącego zasad 

przetwórstwa  surowców 

pochodzenia ekologicznego  

połączonego z wizytą na targach. 

1 36 1

Organizacja polskiego wystąpienia 

na Targach SALONE DEL GUSTO 

w Turynie (Włochy)

1

Kontynuacja polsko - niemieckiej 

współpracy w ramach grupy BIO-

GEPOIT w 2012

Edukacja a rozwój obszarów 

wiejskich - przykłady dobrej 

praktyki w ramach sieci 

europejskiej. Seminarium połączone 

z wyjazdem studyjnym.

1 26 1 26

Współpraca polskich i szwedzkich 

rolniczych organizacji związkowych 

w zakresie kształtowania polityki 

rozwoju obszarów wiejskich 

(konferencja i wizyta studyjna)

1 34

Kontynuacja współpracy w ramach 

polsko-niemieckiej grupy  Bio-

GEPOIT.

Spotkanie w Berlinie 25.01.2012

Organizacja Spartakiady partnerów 

KSOW połączonej z forum 

projektów nt.: turystyki i sportu 

realizowanych w ramach PROW 

2007-2013 

1 78

medale -99, kwiaty - 

35, dyplomy - 99, 

puchary - 3  

zawody sportowe

(9 dyscyplin)  

Udział w seminarium pt."Young 

Farmes. Opportunities to develop 

business in rural area" w dniach 12-

15.06.2012 r. w Rumunii

Koszty dotyczące spotkania 

organizowanego przez Estońską 

Sieć Obszarów Wiejskich w Talinie 

w dniach 13-14.09.2012 r.
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Koszty dotyczące udziału w 

spotkaniu grupy tematycznej 

Delivery of Environmental Services, 

organizowanym przez Europejską i 

Szwedzką Sieć Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w dniach 25-26 września 

br.

Planowane koszty związane z 

udziałem w seminarium połączonym 

z wyjazdem studyjnym pn. 

"Edukacja a rozwój obszarów 

wiejskich - przykłady dobrej 

praktyki w ramach sieci 

europejskiej", w dniach 15-19.10.br.

Pierwszy Europejski Targ 

Produktów Lokalnych w le Puy en 

Velay

1 30

Budowanie systemu wsparcia 

eksperckiego i doradczego dla LGD 

we wdrażaniu Lokalnych Strategii 

Rozwoju - 4 seminaria regionalne i 

seminarium krajowe

5 185 4 50

Realizacja badania "Szanse i 

zagrożenia oraz potencjalne kierunki 

rozwoju obszarów wiejskich w 

Polsce w ujęciu regionalnym

SUMA 37 1090 14 1700 5 0 0 22 975 7 70 0 0
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Działania zrealizowane w ramach Planu działania KSOW na lata 2012-2013

Zrealizowane działania szczegółowe objęte Planem działania

Lp.*
Nazwa / Numer 

działania ogólnego
Tytuł projektu

Harmonogram 

realizacji **
Wnioskodawca Wykonawca

Zakładany 

koszt 

Poniesiony koszt - 

ŚRODKI 

ROZLICZONE

Wartość brutto 

Opis projektu (sposób realizacji) Realizacja 

priorytetu(/ów)

1 (K)

1.1 Organizacja 

konkursów w celu 

wyłonienia najlepszych 

zrealizowanych inicjatyw, 

działań i projektów na 

obszarach wiejskich.

Realizacja V Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu na 

najlepsze gospodarstwo ekologiczne 

w roku 2012

do 30.09.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Promocji i 

Komunikacji

Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie, 

oddział w Radomiu

65 000,00 45 485,40

Organizacja prac 16 regionalnych 

Komisji Konkursowych; 

Przygotowanie materiałów 

dotyczących gospodarstw 

nominowanych do II etapu; 

Wykonanie i dostarczenie 

dyplomów i statuetek dla laureatów 

I etapu Konkursu

2,3,4,5

2 (PM) 1.1

Nagrody pieniężne dla zwycięzców 

w konkursie na najlepsze 

gospodarstwo ekologiczne w roku 

2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Promocji i 

Komunikacji

- - 20 000,00

Nagrody pieniężne dla zwycięzców 

w konkursie na najlepsze 

gospodarstwo ekologiczne w roku 

2012

4

3 (K) 1.1

Konkurs "Nakręć się na zdrowie" 

najlepszy spot filmowy promujący 

żywność ekologiczną i zdrowe 

odżywianie 

do 14.12.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Promocji i 

Komunikacji

Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Przetwórców 

i Producentów Produktów 

Ekologicznych „Polska 

Ekologia”

65 000,00 64 900,00

1. Nagrody rzeczowe dla laureatów 

Konkursu;

2. Catering dla maksymalnie 150 

osób uczestniczących w Gali 

Finałowej Konkursu;

3. Ogloszenia prasowe

2,3,4,6

4 (K) 1.1

Wyróżnienie dla laureatów 

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych

1-2.06.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Doradztwa, Oświaty 

Rolniczej i Nauki

ACOM sp. j. 100 000,00 50 014,26

Nagrody rzeczowe (18 komputerów 

przenośnych – laptopów) dla 

laureatów Olimpiady Wiedzy i 

Umiejętności Rolniczych

2, 5

7 (K) 1.1
Konkurs Wiedzy o Rolnictwie 

Ekologicznym 
do 14.10.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Promocji i 

Komunikacji

Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie, 

oddział w Radomiu

40 000,00 32 681,51

Kompleksowa organizacja 

konkursu dla uczniów uczniów 

szkół sektora rolno-spożywczego. 

Konkurs  dotyczy problematyki 

rolnictwa ekologicznego – m.in.: 

produkcji żywności czy przepisów 

związanych z prawidłowym 

funkcjonowaniem gospodarstw 

ekologicznych przy jednoczesnym 

dbaniu o ochronę środowiska 

naturalnego. I etap odbywał się na 

poziomie szkoły, które wyłoniły po 

jednym zwycięzcy. Laureaci z etapu 

szkolnego uczestniczyli w II etapie -  

wojewódzkim

2,3,4,6

6 (PM) 1.1

Konkurs "PRZYJAZNA WIEŚ" na 

najlepszy projekt w zakresie 

infrastruktury realizowany na 

terenach wiejskich - organizacja 

konkursu (etap regionalny i 

ogólnopolski); organizacja 

konferencji; wydanie publikacji 

pokonferencyjnej 

11-12.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

A.H.U. Omega Cz. L. 

Polakowscy;

Uniwersytet Warszawski;

XeroDruk 6 groszy - Studenci 

otworzyli xero;

"Dedal" Usługi 

Gastronomiczne Stanisław 

Speruda;

Intek Sławomir INTEK ART. 

Pracownia Witraży;

Smak i Tradycja s.c.;

Pracownia Grawerska 

Michalak Mariusz;

Zbigniew Kuriata;

Katarzyna Zajda

112 000,00 38 533,43

Organizacja etapu ogólnopolskiego 

konkursu oraz konferencji(szklane 

tablice dla laureatów konkursów w 

2009 r. i 2011 r.; wynajem sali na 

konferencję; ksero materiałów na 

Komisję Konkursową; catering na 

Komisję Konkursową; witraże dla 

laureatów konkursu w 2012 r.; 

catering na konferencję; tabliczki 

dla laureatów konkursu w 2012 r.; 

wykładowcy na konferencji)

4

8 (K)

1.2 Organizacja 

krajowych i 

międzynarodowych 

konferencji, seminariów, 

warsztatów i spotkań 

poświęconych 

identyfikacji i analizie 

możliwych do 

przeniesienia dobrycg 

praktyk w zakresie 

rozwojui obszarów 

Wiejska Polska 26-27.05.2012

Krajowe 

Stowarzyszenie 

Sołtysów 

Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Sołtysów
200 000,00 198 498,50

Konferencja „Wiejska Polska” - to 

kontynuacja  debaty 

zapoczątkowanej w 2011 r. pn. 

„Wiejska Polska w odniesieniu do 

PROW 2007-2013”, zorganizwana 

z okazji obchodów 20-lecia ruchu 

stowarzyszeniowego 

sołtysówKonferencja, publikacje, 

publikacje w prasie, film 

4,6

9 (K) 1.2

Promocja działań na rzecz 

zachowania i ochrony tradycji, 

dziedzictwa kulturowego

i krajobrazu przyrodniczego 

obszarów wiejskich Lubelszczyzny

3-5.06.2012

Uniwersytet 

Przyrodniczy w 

Lublinie

Biuro Podróży i Turystyki 

"ALMATUR-LUBLIN" Sp. z 

o.o

69 000,00 68 940,40

Kompleksowa organizacja 8 

wyjazdów studyjnych w ramach 24 

Kongresu Europejskiej Federacji 

Łąkarskiej „Grassland- a Europen 

resource”, poprzez zapewnienie: 

transportu drogowego, usług 

restauracyjnych, opieki 

wykwalifikowanych pilotów i  

tłumaczy.

3,4

4 1.2

Produkt tradycyjny i lokalny: 

promocja, marka, dystrybucja - 

przykłady dobrych praktyk (I 

transza)

10.2012-12.2012

Fundacja Rolniczej 

Bioróżnorodności 

Biologicznej Agri 

Natura 

Fundacja Rolniczej 

Bioróżnorodności 

Biologicznej Agri Natura 

230 000,00 45 000,00

Zebranie danych na temat dobrych 

praktyk lokalnego przetwórstwa. 

Wizje lokalne. Opracownaie 

raportu

3

13 (K) 1.2

Konferencja dla przedstawicieli 

przemysłu spożywczego pt.: "Rola i 

znaczenie sektora produkcji 

żywności w gospodarce narodowej."

08.10.2012

Stowarzyszenie 

Naukowo - 

Techniczne 

Inżynierów i 

Techników 

Przemysłu 

Spożywczego

Stowarzyszenie Naukowo - 

Techniczne Inżynierów i 

Techników Przemysłu 

Spożywczego

15 000,00 15 000,00

Kompleksowa organizacja i obsługa 

techniczna konferencji - nabór 

uczestników, wynajem sali, art. w 

prasie. 

3
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15 (K) 1.2

"Rozwój przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich w oparciu o 

kreatywność społeczności lokalnej."

11-12.2012

Centrum Doradztwa 

Rolniczego w 

Brwinowie

Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie, 

oddział w Krakowie

40 000,00
39 666,33

Kompleksowa organizacja i 

realizacja trzydniowego szkolenia 

połączonego z wizytą studyjną 

mającą na celu pokazanie 

kreatywności w rozwijaniu 

prowadzonej przez siebie 

działalności, opracowanie 

poradnika w wersji elektroncznej 

2

16 (K) 1.2

Organizacja i przeprowadzenie 

konferencji -  Czy PROW jest dla 

kobiet -

kobiety w zrównoważonym rozwoju 

obszarów wiejskich.

3.12.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Doradztwa, Oświaty 

Rolniczej i Nauki

Konsorcjum: Centrum 

Doradztwa Rolniczego w 

Brwinowie (lider);

Centralna Biblioteka Rolnicza 

im. Michała Oczapowskiego

40 000,00
29 126,25

 Kompleksowa organizacja 

konferencji. Druk broszury. częścią 

konferencji było szczegółowe 

przedstawienie wyników badań: 

„Sytuacja kobiet w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich. Specyfika, 

standardy, parytety i oczekiwania”;

4,6

17 (K) 1.2

Wizyta studyjna instytucji 

krajowych odpowiedzialnych za 

gospodarowanie wodą w rolnictwie, 

scalanie gruntów, gospodarkę 

wodno-ściekową oraz podmiotów 

prywatnych 

19-21.09.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi

Biuro Turystyczne EWA - 

Ewa Sanetra
16 000,00 14 450,00

Transportu, zakwaterowania i 

wyżywienia podczas wizyty 

studyjnej instytucji krajowych 

odpowiedzialnych za 

gospodarowanie wodą w rolnictwie, 

scalanie gruntów, gospodarkę 

wodno-ściekową oraz podmiotów 

prywatnych realizujących 

inwestycje z tego zakresu w dniach 

19-21 września 2012 roku.

4

18 (K) 1.2
Kobieta wiejska kobietą biznesu - 

Spotkanie Kobiet wiejskich
20-22.06.2012

Lubuska Izba 

Rolnicza
Lubuska Izba Rolnicza 30 100,00 26 769,64

Szkolenie (przykłady dobrych 

praktyk - alternatywny dochód na 

wsi, Produkt tradycyjny i 

regionalny jako żywność wysokiej 

jakości i alternatywny dochód 

gospodarstwa wiejskiego, 

Możliwości uzyskania 

dofinansowania na rozpoczęcie 

działalności

gospodarczej

Warsztaty motywacyjne z 

psychologiem, warsztaty z  

instruktorem Nordic Walking) 

wyjazd studyjny do Parku Róż - 

Forst

2

19 (K)

1.3 Szkolenia, warsztaty i 

badania na temat dobrych 

praktyk, projektów 

innowacyjnych w zakresie 

rozwoju obszarów 

wiejskich.

Sprzedaż bezpośrednia oraz 

marginalna, ograniczona i lokalna 

szansą na aktywizację mieszkańców 

obszarów wiejskich

10-12.2012

Świętokrzyski 

Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w 

Modliszewicach

The Quality of Life – Ireneusz 

T. Kozera
54 078,00 -

1. Kompleksowa organizacja oraz 

realizacja czterech dwudniowych 

szkoleń

2,3

24 (PM)

2.1 Organizacja 

konferencji, seminariów, 

szkoleń, warsztatów 

związanych z 

przeniesieniem dobrych 

praktyk w zakresie 

rozwoju obszarów 

wiejskich.

Konferencja "WPR po 2013 szanse 

i wyzwania dla młodych rolników"  

w ramach Europejskiego Dnia 

Młodego Rolnika 

17-18.02.2012
Związek Młodzieży 

Wiejskiej 
Związek Młodzieży Wiejskiej 40 000,00 37 387,10

Seminarium szkoleniowego pt. 

„Wspólna Polityka Rolna po roku 

2013”zorganizowanego w ramach 

Europejskiego Dnia Młodego 

Rolnika 2012, podczas 

Międzynarodowych Targów 

Mechanizacji Rolniczej Polagra – 

PREMIERY 

6

25 (PM) 2.1

Konferencja "Wykorzystanie 

biomasy rolniczej do celów 

energetycznych. Biogazownie 

rolnicze - szansą na zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego 

gospodarstwa rolnego oraz 

dywersyfikację źródeł przychodów" 

16.03.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Rynków Rolnych

Instytut Technologiczno - 

Przyrodniczy w Falentach;

MAGDALENKA M - 

CATERING Mariola Królik

17 000,00 12 407,59
Przeprowadzenie i koordynacja 

konferencji; catering na konferencję
2,4

26 (PM) 2.1

Konferencja "Dobre praktyki w 

zakresie przetwórstwa  produktów 

ekologicznych  - omówienie 

wyników prac badawczych z 2011 

roku." 

28-29.02.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Promocji i 

Komunikacji

Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie, 

oddział Radom

40 000,00 22 897,31

Organizacja dwudniowej 

konferencji nt. „Dobre praktyki w 

zakresie przetwórstwa produktów 

ekologicznych – omówienie 

wyników prac badawczych z 2011 

roku” (zapewnienie transportu, 

noclegu, wyżywienia, sali i 

tłumaczenia)

2,4,6

29 (PM) 2.1

Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości i form 

działalności pozarolniczej na 

obszarach wiejskich związanej z 

przetwórstwem na poziomie 

gospodarstwa rolnego. (I transza)

08.2012-11.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Doradztwa, Oświaty 

Rolniczej i Nauki

Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie, 

oddział Radom

642 000,00 439 513,29

Kompleksowa organizacja i 

realizacja konferencji i szkoleń : a) 

w pięć dwudniowych szkoleniach 

pt.: „Przetwórstwo zbóż na 

poziomie gospodarstwa, systemy 

produkcji surowców i mała 

przedsiębiorczość”, b)pięć 

dwudniowych szkoleniach pt.: 

„Przetwórstwo owoców i warzyw na 

poziomie gospodarstwa, systemy 

produkcji surowców i mała 

przedsiębiorczość”, c) dziewięć 

trzydniowych szkoleniach pt.: 

„Przetwórstwo na poziomie 

gospodarstwa, systemy produkcji 

surowców i mała przedsiębiorczość 

2,3,4

30 (PM) 2.1
Konferencja "Obchody XV-lecia 

Odnowy Wsi w Polsce"
do 30.11.2012

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego

Forms Group Sp. z o. o.;

Mazur-Niechciał Małgorzata 

BM Studio;

FHU Adamski Wieńczysław 

Adamski;

Lidex Sp. z o.o.

389 755,00 233 724,39

Kompleksowa realizacja konfrencji; 

materiały promocyjne; patery 

porcelanowe; tłumaczenia  

5
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31 (PM) 2.1

Konferencja pn.: "Akademickie 

Forum Rozwoju Obszarów 

Wiejskich"

20-22.04.2012
Związek Młodzieży 

Wiejskiej 
Związek Młodzieży Wiejskiej 45 000,00 40 520,00

Organizacja konferencji 

adresowanej do  młodych lokalnych 

liderów wiejskich, uczniów szkół 

rolniczych oraz studentów uczelni 

wyższych

2,4,6

32 (PM) 2.1

Ogólnopolska konferencja naukowa 

pn. „Pięćdziesięciolecie Wspólnej 

Polityki Rolnej – doświadczenia i 

perspektywy”

15.11.2012

Szkoła Główna 

Gospodarstwa 

Wiejskiego w 

Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie
50 000,00 -

Organizacja konferencji. Celem 

głównym konferencji było 

podsumowanie pięćdziesięciu lat 

funkcjonowania Wspólnej Polityki 

Rolnej

6

33 (PM) 2.1

Międzynarodowa konferencja 

"Szkółkarstwo - perpektywy 

rozwoju"

17-18.11.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Doradztwa, Oświaty 

Rolniczej i Nauki

Agencja Promocji Zieleni Sp. 

z o.o.
50 000,00

48 112,60

Organizacja konferencji  dot. 

szkółkarstwa (nowych technologii 

produkcji, ochrony roślin, tendencji 

w marketingu), wyjazd studyjny do 

3 szkółek produkcji roslin

2,4

35 (K)

2.2 Współorganizacja i 

udział w targach oraz 

innych przedsięwzięciach 

z zakresu rolnictwa i 

rozwoju obszarów 

wiejskich.

Przedsiębiorczość społeczna jako 

szansa rozwojowa dla obszarów 

wiejskich i LGD

24-25.08.2012

Stowarzyszenie Czas 

Przestrzeń 

Tożsamość 

Konsorcjum: Centrum 

Rozwoju Społeczno 

Gospodarczego Sp. z o.o. 

(lider), COMPLEX Studio 

Profesjonalnej Obsługi 

Imprez Tomasz Łuczkowski, 

Kuźnia Pasji Romana 

Krzewicka, STUDIO DOOZO 

Pierwsza Spółdzielnia 

Socjalna w Szczecinie

150 000,00 136 292,69

1. Kompleksowa organizacja i 

przeprowadzenie dwudniowej 

Konferencji 

nt. przedsiębiorczości społecznej na 

terenach wiejskich.

2.  Kompleksowa organizacja i 

przeprowadzenie Targów Ekonomii 

Społecznej w Nowym Warpnie w 

dniu 25 sierpnia 2012 r., 3. 

Promocja Targów Ekonomii 

Społecznej. 4. Druk materiałów 

szkoleniowych

2

36 (PM) 2.2

Międzynarodowe Targi Turystyki 

Wiejskiej i Agroturystyki 

AGROTRAVEL 

20-22.04.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Doradztwa, Oświaty 

Rolniczej i Nauki

FOLKSTAR Marta Wróbel;

Targi Kielce;

KAAN Adam Gaweł;

Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie, 

oddział Radom;

Przewozy Autokarowe Jan 

Karcz;

P. T. Łysogóry

200 000,00 179 255,26

To jedna z największych imprez 

wystawienniczych dot. 

agroturystyki. W ramach projektu: 

gadżety promocyjne; najem 

powierzchni; zabudowa stoiska; 

catering; produkty regionalne; 

transport + przesyłka DHL; 

zakwaterowanie; delegacje

3

36 (PM) 2.2

Nagrody pieniężne dla laureatów 

konkursu na najciekawszą pamiątkę 

agroturystyczną na 

Międzynarodowych Targach 

Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

AGROTRAVEL

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Doradztwa, Oświaty 

Rolniczej i Nauki

- 6 000,00

Nagrody pieniężne dla laureatów 

konkursu na najciekawszą pamiątkę 

agroturystyczną na 

Międzynarodowych Targach 

Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

AGROTRAVEL

x

38 (PM) 2.2
Międzynarodowe Targi Żywności 

Ekologicznej EKOGALA 
25-27.05.2012

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego

World Media Corporation Sp. 

z.o.o
129 000,00 247 596,29

Wykonanie projektu,  zabudowy, 

montażu i demontażu stoisk 

wystawienniczych oraz 

zapewnienie obsługi technicznej 

tych stoisk podczas i w związku z 

Międzynarodowymi Targami 

Żywności Ekologicznej „Ekogala”, 

a także zapewnienie sceny oraz 

promocja „Ekogali” 

2,3

39 (K)

2.3 Publikacje, poradniki 

na temat dobrych praktyk 

w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich. 

Hodowla Owiec z uwzględnieniem 

ras rodzimych i przetwórstwa 

mleka (szkolenia)

10-11.2012

Centrum Doradztwa 

Rolniczego

w Brwinowie

Centrum Doradztwa 

Rolniczego

w Brwinowie

82 172,00
46 293,04

Kompleksowa organizacja i 

realizacja dwóch trzydniowych 

szkoleń

2,3

41 (K) 2.3

Publikacja promująca dobre 

praktyki rolnicze w produkcji 

integrowanej z zastosowaniem 

pożytecznych mikroorganizmów w 

uprawie buraka 

do 28.09.2012

Stowarzyszenie 

EkosystEM - 

Dziedzictwo Natury 

Stowarzyszenie EkosystEM - 

Dziedzictwo Natury 
18 450,00 18 204,00

Opis w załączniku dotyczącym 

publikacji
4

42 (K) 2.3

Publikacja promująca dobre 

praktyki rolnicze w produkcji 

integrowanej z zastosowaniem 

pożytecznych mikroorganizmów w 

uprawie chmielu

do 28.09.2012

Stowarzyszenie 

EkosystEM - 

Dziedzictwo Natury 

Stowarzyszenie EkosystEM - 

Dziedzictwo Natury 
18 450,00 18 204,00

Opis w załączniku dotyczącym 

publikacji
4

43 (K) 2.3

Publikacja promująca dobre 

praktyki rolnicze w produkcji 

integrowanej z zastosowaniem 

pożytecznych mikroorganizmów w 

uprawie rzepaku

do 28.09.2012

Stowarzyszenie 

EkosystEM - 

Dziedzictwo Natury 

Stowarzyszenie EkosystEM - 

Dziedzictwo Natury 
18 450,00 18 204,00

Opis w załączniku dotyczącym 

publikacji
4

44 (K) 2.3

Publikacja broszury informacyjnej 

"Wpływ WPR i Polityki Spójności 

na rozwój  obszarów wiejskich."

do 31.12.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, DROW 

Wyższe Seminarium 

Duchowne w Sandomierzu w 

ramach którego działa 

Wydawnictwo Diecezjalne i 

Drukarnia w Sandomierzu

20 000,00 6 506,70
Opis w załączniku dotyczącym 

publikacji
4,6

50 (PM) 2.3

Druk publikacji w formie książki 

"Świat wiejskich wartości źródłem 

mojego wzrastania" oraz "Praca 

badawcza w zakresie przyrody"

do 17.10.2012

Towarzystwo 

Gimnazjów 

Poszukujących z 

Małych Miast i Wsi 

PARTNER POLIGRAFIA 

Andrzej Kardasz
10 000,00 2 685,38

Opis w załączniku dotyczącym 

publikacji
5

51 (K)

2.4 Wizyty studyjne 

mające na celu wymianę 

doświadczeń.

Wizyta gospodarcza polskich 

producentów rolnych do Frankonii 

(Bawaria) - nowoczesne 

technologie, sprzedaż bezpośrednia 

z gospodarstwa, bioenergia.

3-5.10.2012
Lubuska Izba 

Rolnicza
Lubuska Izba Rolnicza 49 000,00 48 998,00

Cel wizyty gospodarczej polskich 

producentów rolnych do Frankonii 

(Bawaria) to rozwijanie kontaktów i 

współpracy między 

społecznościami wiejskimi Polski i 

Niemiec, poprzez wymianę 

doświadczeń. W programie wizyty: 

gospodarstwo rolne (produkcja i 

bioenergia), warsztaty z ekspertem 

dot. rozwoju wsi frankońskiej, 

grupa Producentów rolnych, 

gospodarstwo ekologiczne.

4
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52 (K) 2.4

Dobre praktyki współpracy na rzecz 

wiejskiego produktu turystycznego - 

wyjazd studyjny krajowy 

22-24.10.2012

Centrum Doradztwa 

Rolniczego

w Brwinowie, 

oddział w Krakowie

Centrum Doradztwa 

Rolniczego

w Brwinowie, oddział w 

Krakowie

20 000,00 19 993,50

Kompleksowa realizacja projektu 

dot. klastra turystycznego – wyjazd 

studyjny krajowy połączony ze 

szkoleniem pn.: „Integracja działań 

w zakresie rozwoju i promocji 

turystyki wiejskiej na przykładzie 

klastra turystycznego w 

województwie opolskim”. Wyjazd 

studyjny do 5 obiektów 

turystycznych. 

2,3

54 (PM)
2.5 Materiały i działania 

informacyjno promocyjne.

Kampania medialna pn. "Polska 

smakuje"
03-04.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Promocji i 

Komunikacji

Polsat Media sp. z o.o. 599 020,00 597 955,08

Kampania reklamowa polegająca 

na emisji filmu reklamowego 

dotyczącego promocji żywności 

wysokiej jakości pt: „Polska 

smakuje

3

57 (K)

3.1 Szkolenia, seminaria, 

badania i warsztaty dla 

Lokalnych Grup 

Działania.

Prawidłowo funkcjonujące LGD 29-30.11.2012
Stowarzyszenie 

LGD Dobre Gminy

Stowarzyszenie LGD Dobre 

Gminy
15 000,00 10 125,20

Organizacja szkolenia w 

województwie 

zachodniopomorskim z zakresu 

prawidłowego funkcjonowania 

LGD

1

58 (K) 3.1

Zarządzanie organizacją 

pozarządową typu partnerstwo 

trójsektorowe w okresie 

przejściowym - zarządzanie zmianą 

- szkolenia

do 30.11.2012

Centrum Doradztwa 

Rolniczego

w Brwinowie o. 

Kraków

Centrum Doradztwa 

Rolniczego

w Brwinowie o. Kraków

54 000,00 53 228,70

Kompleksowa organizacja i 

realizacja dwóch trzydniowych 

szkoleń dot. wiedzy z zakresu 

Wspólnej Polityki Rolnej oraz 

działań związanych z realizacją tej 

polityki zawartych w PROW na lata 

2007-2013 

1

59 (K)

3.2 Organizacja 

konkursów oraz 

publikacje na temat 

dobrych praktyk w 

procesie wdrażania 

strategii i zarządzania 

grupą.

Strona internetowa wizytówką 

obszaru LGD - konkurs dla LGD na 

stronę internetową

do 31.12.2012

Centrum Doradztwa 

Rolniczego

w Brwinowie

Forms Group Sp. z o. o. 54 510,00 -

Opracowanie założeń Konkursu 

oraz regulaminu Konkursu, 

zaprojektowanie i wykonanie 

logotypu Konkursu, wykonanie 

witryny internetowej, zawierającej 

informacje o Konkursie, 

przeprowadzenie Konkursu, 

organizacja uroczystej gali 

wręczenia nagród, nagrody 

rzeczowe

1,3,5

61 PM

4.2 Materiały 

informacyjno-promocyjne 

na temat Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich.

Biuletyn KSOW 2012 Fundacja FAPA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowe ZAPOL 

Dmochowski Sobczyk Sp. 

jawna

95.000,00 43 950,00
Opis w załączniku dotyczącym 

publikacji
1,2,3,4,5,6

65 (K)

4.3 Działania 

informacyjno-promocyjne 

dotyczące Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich.

Kampania upowszechniania 

dobrych praktyk w "Gospodarzu. 

Poradniku samorządowym"

07-12.2012
Wydawnictwo 

Ludowe Sp. z o.o.

FORMIND S.C.

W. Domanik, M. Leśnik
83 800,00 26 568,00

Opis w załączniku dotyczącym 

publikacji
2,3,5

66 (K) 4.3

Grupa producentów rolnych  - jako 

forma rozwoju przedsiębiorczości 

na obszarach wiejskich oraz 

przyszłość WPR

07-12.2012
Wydawnictwo 

Ludowe Sp. z o.o.

Wydawnictwo Ludowe Sp. z 

o.o.
94 500,00 67 158,00

Opis w załączniku dotyczącym 

publikacji
2,6

68 (K)

6.1 Organizacja targów, 

działania informacyjno-

promocyjne oraz udział w 

wydarzeniach targowo-

wystawienniczych o 

tematyce związanej z 

systemami jakości 

żywności, turystyki 

wiejskiej oraz rozwojem 

obszarów wiejskich w 

Krajowa Wystawa Ras Rodzimych 

w Rudawce Rymanowskiej
24-26.08.2012

Instytut Zootechniki 

PIB

Instytut Zootechniki PIB;

Zakład Doświadczalny 

Instytutu Zootechniki PIB 

Odrzechowa

Sp. z o.o.

350 000,00 349 806,14

Realizacja i promocja projektu 

„Krajowa Wystawa Ras 

Rodzimych” - druk publikacji, 

promocja, kompleksowa 

organizacja i realizacja wystawy, 

wybór i transport zwierząt

4

69 (PM) 6.1

Organizacja stoiska promocyjno - 

informacyjnego i udział LGD na 

targach Grüne Woche w Berlinie 

18-29.01.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Promocji i 

Komunikacji

Międzynarodowe Targi 

Poznańskie sp. z o.o.;

Agnieszka Gałkiewicz, 

GANDALF TRAVEL

500 000,00 456 337,00

Zabudowa stoiska; wizyta 

przedstawicieli polskich LGD na 

targach -transport, zakwaterowanie, 

wyżywienie

2,4

70 (PM) 6.1

Organizacja polskiego wystąpienia 

na TARGACH BIOFACH 2012 w 

Norymberdze oraz wyjazdu 

studyjnego dotyczącego zasad 

przetwórstwa  surowców 

pochodzenia ekologicznego  

połączonego z wizytą na targach. 

13-18.02.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Promocji i 

Komunikacji

Piotr Czekała, AJAKS ART.;

Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie, 

oddział Radom

110 000,00 105 903,49

Zabudowa stoiska; wizyty studyjne - 

w dwóch gospodarstwach 

ekologicznych w Saksonii i 

Bawarii, transport, 

zakwaterowanie, wyżywienie

2,3,4

71 (PM) 6.1

Organizacja polskiego wystąpienia 

na Targach SALONE DEL GUSTO 

w Turynie (Włochy)

20-31.10.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Promocji i 

Komunikacji

WEXPOL Jacek 

Lewandowski
250 000,00 174 168,00

Organizacja polskiego stoiska  

(projekt zabudowy i zabudowa) 

podczas Międzynarodowych 

Targów Slow Food – „Salone del 

Gusto”,  25-29.10.2012 r. w 

Turynie. To największe targi 

żywności wysokiej jakości.

2,3,4

74 (K)

6.2 Współpraca 

międzyinstytucjonalna, 

międzynarodowa w 

obszarze rozwoju 

obszarów wiejskich. 

Kontynuacja polsko - niemieckiej 

współpracy w ramach grupy BIO-

GEPOIT w 2012

III-IV kwartał 2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Rynków Rolnych

5 000,00 - Delegacje 4

75 (K) 6.2

Edukacja a rozwój obszarów 

wiejskich - przykłady dobrej 

praktyki w ramach sieci 

europejskiej. Seminarium połączone 

z wyjazdem studyjnym.

15-19.10.2012

Stowarzyszenie 

Edukacji Rolniczej

i Leśnej EUROPEA 

POLSKA 

Biuro Turystyczne EWA – 

Ewa Sanetra
51 000,00 48 660,00

Seminarium połączone z wyjazdem 

studyjnym,
3,4,5,6
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77 (K) 6.2

Współpraca polskich i szwedzkich 

rolniczych organizacji 

związkowych w zakresie 

kształtowania polityki rozwoju 

obszarów wiejskich (konferencja i 

wizyta studyjna)

8-9.10.2012

NSZZ Rolników 

Indywidualnych 

"Solidarność"

Biuro Turystyczne EWA – 

Ewa Sanetra
68 000,00 17 014,00

Dwudniowa konferencja (sala, 

zakwaterowanie, wyżywienie, 

tłumacz, transport)

2,6

78 (PM) 6.2

Kontynuacja współpracy w ramach 

polsko-niemieckiej grupy  Bio-

GEPOIT.

Spotkanie w Berlinie 25.01.2012

25.01.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Rynków Rolnych

Instytut Technologiczno - 

Przyrodniczy w Falentach
5 000,00 664,78 Delegacje 4

79 (PM) 6.2

Organizacja Spartakiady partnerów 

KSOW połączonej z forum 

projektów nt.: turystyki i sportu 

realizowanych w ramach PROW 

2007-2013 

6-8.09.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Jarocin Sport Sp. z o.o. w 

Jarocinie;

UNIQA Towarzystwo 

Ubezpieczeń Spółka Akcyjna;

MiMTrans

60 000,00 48 920,50

Organizacja spartakiady oraz forum 

dobrych praktyk dot. projektów 

sportowo-turystycznych dla 

sekretariatów KSOW i partnerów; 

zakwaterowanie i wyżywienie; 

ubezpieczenie; transport; delegacje

1

D 6.2

Udział w seminarium pt."Young 

Farmes. Opportunities to develop 

business in rural area" w dniach 12-

15.06.2012 r. w Rumunii

12-15.06.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Delegacja pracowników 

MRiRW
- 301,94 Delegacje x

D 6.2

Koszty dotyczące spotkania 

organizowanego przez Estońską 

Sieć Obszarów Wiejskich w Talinie 

w dniach 13-14.09.2012 r.

13-14.09.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Delegacja pracowników 

MRiRW
- 949,97 Delegacje x

D 6.2

Koszty dotyczące udziału w 

spotkaniu grupy tematycznej 

Delivery of Environmental 

Services, organizowanym przez 

Europejską i Szwedzką Sieć 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

dniach 25-26 września br.

25-26.09.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Delegacja pracowników 

MRiRW
- 4 265,76 Delegacje x

D 6.2

Planowane koszty związane z 

udziałem w seminarium 

połączonym z wyjazdem studyjnym 

pn. "Edukacja a rozwój obszarów 

wiejskich - przykłady dobrej 

praktyki w ramach sieci 

europejskiej", w dniach 15-

19.10.br.

15-19.10.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Delegacja pracowników 

MRiRW
- - Delegacje x

81 (K)

6.3 Organizacja 

wyjazdów studyjnych oraz 

udział w seminariach, 

spotkaniach, 

konferencjach, mających 

na celu nawiązanie 

współpracy i wymianę 

doświadczeń w zakresie 

rozwoju obszarów 

wiejskich.

Pierwszy Europejski Targ 

Produktów Lokalnych w le Puy en 

Velay

8-14.05.2012
Stowarzyszenie 

LGD Żywiecki Raj 

Biuro Turystyczne EWA - 

Ewa Sanetra
145 000,00 98 840,00

Wyjazd polskich LGD. Pierwszy 

Europejski Jarmark Produktów 

Regionalnych odbył się  we 

Francji,  w le Puy-en-Velay. 

Uczestniczyło w nim 300 osób -  

przedstawiciele m.in: Litwy, Łotwy, 

Estonii, Bułgarii, Portugalii, 

Węgier, Słowacji, Słowenii, Włoch, 

Belgii, Holandii - prezentujących 

swoje produkty regionalne.  

Spotkania z francuskimi 

producentami rolnymi, grupami 

rolników prowadzącymi sklep i 

schronisko. 

2,3,4

83 (K)

7.1 Badania, analizy i 

ekspertyzy dotyczące 

wdrażania polityki  

rozwoju obszarów 

wiejskich

Budowanie systemu wsparcia 

eksperckiego i doradczego dla LGD 

we wdrażaniu Lokalnych Strategii 

Rozwoju - 4 seminaria regionalne i 

seminarium krajowe

do 30.11.2012

Centrum Doradztwa 

Rolniczego

w Brwinowie

Centrum Doradztwa 

Rolniczego

w Brwinowie, oddział 

Kraków

140 000,00 67 790,35

Przeprowadzenie czterech 

dwudniowych seminariów 

regionalnych, Przeprowadzenie 1 

trzydniowego krajowego 

seminarium, Opracowanie 

merytoryczne i druk  poradnika 

metodycznego 

1

85 (PM) 7.1

Realizacja badania "Szanse i 

zagrożenia oraz potencjalne 

kierunki rozwoju obszarów 

wiejskich w Polsce w ujęciu 

regionalnym

do 31.12.2012

Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Departament 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich

Konsorcjum: Agrotec Polska 

Sp. z o.o. (lider) z Instytutem 

Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania im. 

Stanisława Leszczyckiego 

Polskiej Akademii Nauk – 

IGiZP PAN

319 800,00 248 460,00
Opis w załączniku dotyczącym 

badań
6

5 970 085,00 4 529 729,55

* w rubryce "L.P" przy każdej wartości liczbowej należy zamieścić informację czy projekt jest projektem wyłonionym w trybie konkursowym (litera K), 

projektem pozakonkursowym tzw. "Projekt Ministra" (litera PM) lub delegacją (litera D). Przykład: "1. (K)" lub "7. (PM)" lub" 9. (D)". 

** termin powinien być określony co do miesiąca. Jeżeli jest to niemożliwe należy posługiwać się kwartałami. Unikać bezwzględnie podawania w kolumnie 

opisów typu: "termin niemożliwy do określenia" lub "2012-2013". Jednocześnie należy pamiętać o dokonaniu odniesienia dla przyjętych dziennych dat  w 

SUMA
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Informacje szczegółowe dotyczące realizacji planu działania

Informacje wskaźnikowe

Tytuł projektu

Liczba projektów 

służących 

identyfikacji i 

przeniesieniu 

dobrych praktyk 

(np. konferencja, 

seminarium, itp.)

Liczba projektów w 

zakresie 

innowacyjności (np. 

konferencja, 

seminarium, itp.)

Liczba projektów w 

zakresie 

agroturystyki i 

turystyki wiejskiej 

(np. konferencja, 

seminarium, itp.)

Liczba 

realizowanych/zreal

izowanych 

projektów w 

ramach współpracy 

międzyterytorialnej

- proszę wskazać 

obszar współpracy

Liczba 

realizowanych/zreal

izowanych 

projektów w 

ramach współpracy 

międzynarodowej

- proszę wskazać 

sieci, kraje ...

- proszę wskazać 

obszar współpracy

- proszę wskazać 

obszar współpracy

Inne (proszę podać 

jakie?)

- proszę wskazać 

obszar współpracy

Realizacja V Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu na 

najlepsze gospodarstwo ekologiczne 

w roku 2012

1 1 ekologia

Nagrody pieniężne dla zwycięzców 

w konkursie na najlepsze 

gospodarstwo ekologiczne w roku 

2012

Konkurs "Nakręć się na zdrowie" 

najlepszy spot filmowy promujący 

żywność ekologiczną i zdrowe 

odżywianie 

Wyróżnienie dla laureatów 

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych

Konkurs Wiedzy o Rolnictwie 

Ekologicznym 

Konkurs "PRZYJAZNA WIEŚ" na 

najlepszy projekt w zakresie 

infrastruktury realizowany na 

terenach wiejskich - organizacja 

konkursu (etap regionalny i 

ogólnopolski); organizacja 

konferencji; wydanie publikacji 

pokonferencyjnej 

1 1 infrastruktura

Wiejska Polska 1

Promocja działań na rzecz 

zachowania i ochrony tradycji, 

dziedzictwa kulturowego

i krajobrazu przyrodniczego 

obszarów wiejskich Lubelszczyzny

1 1 1; 42 kraje świata
ochrona 

bioróznorodności

Produkt tradycyjny i lokalny: 

promocja, marka, dystrybucja - 

przykłady dobrych praktyk (I 

transza)

1

Konferencja dla przedstawicieli 

przemysłu spożywczego pt.: "Rola i 

znaczenie sektora produkcji 

żywności w gospodarce narodowej."



"Rozwój przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich w oparciu o 

kreatywność społeczności lokalnej."

1

Organizacja i przeprowadzenie 

konferencji -  Czy PROW jest dla 

kobiet -

kobiety w zrównoważonym rozwoju 

obszarów wiejskich.

1

Wizyta studyjna instytucji 

krajowych odpowiedzialnych za 

gospodarowanie wodą w rolnictwie, 

scalanie gruntów, gospodarkę 

wodno-ściekową oraz podmiotów 

prywatnych 

1

Kobieta wiejska kobietą biznesu - 

Spotkanie Kobiet wiejskich
1

Sprzedaż bezpośrednia oraz 

marginalna, ograniczona i lokalna 

szansą na aktywizację mieszkańców 

obszarów wiejskich

1

Konferencja "WPR po 2013 szanse i 

wyzwania dla młodych rolników"  w 

ramach Europejskiego Dnia 

Młodego Rolnika 

1

1; udział wzięli 

przedstawiciele w 

Europejskiej Radzie 

Młodych Rolników 

(CEJA), 

młodzież

Konferencja "Wykorzystanie 

biomasy rolniczej do celów 

energetycznych. Biogazownie 

rolnicze - szansą na zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego 

gospodarstwa rolnego oraz 

dywersyfikację źródeł przychodów" 

1

Konferencja "Dobre praktyki w 

zakresie przetwórstwa  produktów 

ekologicznych  - omówienie 

wyników prac badawczych z 2011 

roku." 

1 1
produkcja 

ekologiczna

Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości i form 

działalności pozarolniczej na 

obszarach wiejskich związanej z 

przetwórstwem na poziomie 

gospodarstwa rolnego. (I transza)

1

Konferencja "Obchody XV-lecia 

Odnowy Wsi w Polsce"
1

Konferencja pn.: "Akademickie 

Forum Rozwoju Obszarów 

Wiejskich"



Ogólnopolska konferencja naukowa 

pn. „Pięćdziesięciolecie Wspólnej 

Polityki Rolnej – doświadczenia i 

perspektywy”

1

Międzynarodowa konferencja 

"Szkółkarstwo - perpektywy 

rozwoju"

1 1; 11 państw
nowoczesne 

technologie

Przedsiębiorczość społeczna jako 

szansa rozwojowa dla obszarów 

wiejskich i LGD

1 1
przedsiebiorczość 

społeczna

Międzynarodowe Targi Turystyki 

Wiejskiej i Agroturystyki 

AGROTRAVEL 

1

1; 22 kraje; 

zgromadzenie 

EuroGites

Nagrody pieniężne dla laureatów 

konkursu na najciekawszą pamiątkę 

agroturystyczną na 

Międzynarodowych Targach 

Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

AGROTRAVEL

Międzynarodowe Targi Żywności 

Ekologicznej EKOGALA 
1

1; 5 krajów - 

Włochy, Francja, 

Niemcy, Gruzja, 

Ukraina

produkcja 

ekologiczna

Hodowla Owiec z uwzględnieniem 

ras rodzimych i przetwórstwa mleka 

(szkolenia)

Publikacja promująca dobre praktyki 

rolnicze w produkcji integrowanej z 

zastosowaniem pożytecznych 

mikroorganizmów w uprawie buraka 

1

Publikacja promująca dobre praktyki 

rolnicze w produkcji integrowanej z 

zastosowaniem pożytecznych 

mikroorganizmów w uprawie 

chmielu

1

Publikacja promująca dobre praktyki 

rolnicze w produkcji integrowanej z 

zastosowaniem pożytecznych 

mikroorganizmów w uprawie 

rzepaku

1

Publikacja broszury informacyjnej 

"Wpływ WPR i Polityki Spójności 

na rozwój  obszarów wiejskich."

Druk publikacji w formie książki 

"Świat wiejskich wartości źródłem 

mojego wzrastania" oraz "Praca 

badawcza w zakresie przyrody"

Wizyta gospodarcza polskich 

producentów rolnych do Frankonii 

(Bawaria) - nowoczesne 

technologie, sprzedaż bezpośrednia 

z gospodarstwa, bioenergia.

1 1 1; Niemcy



Dobre praktyki współpracy na rzecz 

wiejskiego produktu turystycznego - 

wyjazd studyjny krajowy 

1

Kampania medialna pn. "Polska 

smakuje"

Prawidłowo funkcjonujące LGD

Zarządzanie organizacją 

pozarządową typu partnerstwo 

trójsektorowe w okresie 

przejściowym - zarządzanie zmianą - 

szkolenia

Strona internetowa wizytówką 

obszaru LGD - konkurs dla LGD na 

stronę internetową

1

Biuletyn KSOW

Kampania upowszechniania dobrych 

praktyk w "Gospodarzu. Poradniku 

samorządowym"

1 1

Grupa producentów rolnych  - jako 

forma rozwoju przedsiębiorczości 

na obszarach wiejskich oraz 

przyszłość WPR

Krajowa Wystawa Ras Rodzimych 

w Rudawce Rymanowskiej
1

Organizacja stoiska promocyjno - 

informacyjnego i udział LGD na 

targach Grüne Woche w Berlinie 

1; 57 krajów
żywność wysokiej 

jakości, LGD

Organizacja polskiego wystąpienia 

na TARGACH BIOFACH 2012 w 

Norymberdze oraz wyjazdu 

studyjnego dotyczącego zasad 

przetwórstwa  surowców 

pochodzenia ekologicznego  

połączonego z wizytą na targach. 

1; 130 krajów
produkcja 

ekologiczna

Organizacja polskiego wystąpienia 

na Targach SALONE DEL GUSTO 

w Turynie (Włochy)

1; 95 krajów
żywność wysokiej 

jakości,

Kontynuacja polsko - niemieckiej 

współpracy w ramach grupy BIO-

GEPOIT w 2012

1; Niemcy
bioenergia, 

biopaliwa



Edukacja a rozwój obszarów 

wiejskich - przykłady dobrej 

praktyki w ramach sieci 

europejskiej. Seminarium połączone 

z wyjazdem studyjnym.

1 1

Współpraca polskich i szwedzkich 

rolniczych organizacji związkowych 

w zakresie kształtowania polityki 

rozwoju obszarów wiejskich 

(konferencja i wizyta studyjna)

1; Szwecja PROW

Kontynuacja współpracy w ramach 

polsko-niemieckiej grupy  Bio-

GEPOIT.

Spotkanie w Berlinie 25.01.2012

1
bioeneregia, 

biopaliwa

Organizacja Spartakiady partnerów 

KSOW połączonej z forum 

projektów nt.: turystyki i sportu 

realizowanych w ramach PROW 

2007-2013 

1

Udział w seminarium pt."Young 

Farmes. Opportunities to develop 

business in rural area" w dniach 12-

15.06.2012 r. w Rumunii

Koszty dotyczące spotkania 

organizowanego przez Estońską 

Sieć Obszarów Wiejskich w Talinie 

w dniach 13-14.09.2012 r.

Koszty dotyczące udziału w 

spotkaniu grupy tematycznej 

Delivery of Environmental Services, 

organizowanym przez Europejską i 

Szwedzką Sieć Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w dniach 25-26 września 

br.

Planowane koszty związane z 

udziałem w seminarium połączonym 

z wyjazdem studyjnym pn. 

"Edukacja a rozwój obszarów 

wiejskich - przykłady dobrej 

praktyki w ramach sieci 

europejskiej", w dniach 15-19.10.br.

Pierwszy Europejski Targ 

Produktów Lokalnych w le Puy en 

Velay

1 1 1
produkt lokalny, 

LGD

Budowanie systemu wsparcia 

eksperckiego i doradczego dla LGD 

we wdrażaniu Lokalnych Strategii 

Rozwoju - 4 seminaria regionalne i 

seminarium krajowe

Realizacja badania "Szanse i 

zagrożenia oraz potencjalne kierunki 

rozwoju obszarów wiejskich w 

Polsce w ujęciu regionalnym
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