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Wprowadzenie
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określono, że
głównym celem działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest „wsparcie wdrażania
i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza,
rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich
zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”.
Przyjęty cel zgodny jest z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz z Krajowym
Planem Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wyżej wymieniony cel realizowany jest przede wszystkim poprzez przedsięwzięcia
zaplanowane do realizacji w ramach planów działania KSOW przygotowanych przez
Sekretariat Centralny we współpracy z 16 Sekretariatami Regionalnymi. Zgodnie z art. 68
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, plan działania jest dokumentem zawierającym
szczegółowy opis przedsięwzięć realizowanych w ramach KSOW. Z uwagi na konieczność
zachowania ciągłości zadań realizowanych przez KSOW z uwzględnieniem zmieniających się
potrzeb, plany działania przygotowywane są w dwuletnich okresach, rozpoczynając od planu
działania na lata 2008-2009. Realizacja ostatniego planu działania zakończy się w dniu
30 czerwca 2015 r.
Pierwsze lata funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i doświadczenia
z realizowanych w ramach Planu działania KSOW 2008-2009 przedsięwzięć pokazują, że jest
to bardzo cenny i potrzebny instrument w integracji środowisk wiejskich oraz promocji
rolnictwa i obszarów wiejskich. Sekretariat Centralny i Sekretariaty Regionalne KSOW
wspólnie z partnerami KSOW podejmują liczne inicjatywy, aby ten instrument jak najlepiej
wykorzystać. Od początku funkcjonowania promują KSOW poprzez współorganizowanie
i dofinansowywanie różnorodnych inicjatyw partnerów. W celu realizacji zadań
organizowane są na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym m.in. spotkania,
konferencje, szkolenia, konkursy, seminaria, sieci eksperckie, które przyczyniają się do
zapewnienia coraz efektywniejszego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich. Wymiana
informacji i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie realizowanych programów
dotyczących rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ma pozytywny wpływ na poprawę
wdrażania instrumentów rozwoju obszarów wiejskich oraz zapewnienie efektywnej oceny
realizacji tych instrumentów.
Od chwili utworzenia KSOW ma charakter otwarty. W proces realizacji
zaplanowanych działań KSOW włączone zostały struktury administracyjne (na poziomie
lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do
rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze
wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu dla Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Są to przede wszystkim struktury administracyjne, m.in. samorządy województw,
gmin i powiatów, organizacje branżowe, izby rolnicze, instytuty resortowe, organizacje
pozarządowej, jednostki badawczo-rozwojowe, ośrodki doradztwa rolniczego, służby ochrony
przyrody, lokalne grupy działania oraz sieci i porozumienia wymienionych jednostek.
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Wykaz partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) przygotowany na
podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych do KSOW jest na bieżąco aktualizowany
przez Sekretariat Centralny KSOW i zamieszczony na stronie internetowej MRiRW.
W celu określania priorytetów KSOW i rekomendacji działań oraz bieżącego
monitorowania prac KSOW, na podstawie Zarządzenia Nr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 20 marca 2009 r. powołana została Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich, składająca się z przedstawicieli administracji publicznej, przedstawicieli
samorządu terytorialnego oraz reprezentantów organizacji i instytucji zaangażowanych
w rozwój obszarów wiejskich. Do zadań Grupy Roboczej należy również powoływanie
i kierowanie pracami tematycznych grup roboczych. W posiedzeniach Grupy Roboczej mogą
brać udział także eksperci oraz przedstawiciele innych instytucji zaproszeni przez
przewodniczącego.
Ponadto w grudniu br. zostanie uruchomiony portal internetowy Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich, stanowiący główne narzędzie służące do efektywnego i szybkiego
przekazywania informacji i wiedzy na temat szeroko rozumianego rozwoju obszarów
wiejskich wśród podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, instytucji
wchodzących w skład struktury KSOW. Ponadto, zakres funkcjonowania portalu oraz jego
zawartość merytoryczna przyczyniać się będzie w znaczący sposób do realizacji działań
zaplanowanych w ramach kolejnych dwuletnich Planach działania KSOW. Portal będzie
udostępniony dla użytkowników pod adresem www.ksow.pl. Posiadał będzie między innymi
forum dyskusyjne służące zamieszczaniu opinii, użyteczne linki do innych stron i bogate bazy
danych LGD.
Obecnie, wysiłki partnerów KSOW i pracowników Sekretariatu Centralnego
i Sekretariatów Regionalnych KSOW zostały skoncentrowane na przygotowaniu
optymalnego, uwzględniającego interesy wszystkich stron Planu Działania KSOW na lata
2010 – 2011 i ustaleniu pakietu zadań, poprzez które realizowane będą cele KSOW
w następnych dwóch latach. Harmonogram prac nad dokumentem został opracowany w taki
sposób, aby zapewnić partnerom jak najszerszy udział w jego tworzeniu. Każdy z partnerów
KSOW mógł aktywnie uczestniczyć w tworzeniu regionalnych planów działań i zgłaszać do
nich propozycje swoich inicjatyw. Przyjęty system prac jeszcze bardziej uzmysłowił sens
i konieczność współpracy w ramach KSOW, często, bowiem różni partnerzy zgłaszali chęć
organizowania podobnych lub nawet takich samych przedsięwzięć, dodatkowo – w tym
samym czasie. Poznanie zamierzeń partnerów KSOW zaowocowało podjęciem wspólnej
realizacji wielu zadań. Sekretariaty regionalne KSOW budując swoje plany działania
zwracały szczególną uwagę na potrzebę należytego przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektów planów tak, aby w pełni odzwierciedlały one potrzeby regionalnych społeczności
i były zgodne z obowiązującymi przepisami. Wielką wagę przywiązywano także do
konsultacji tworzonych planów regionalnych z izbami rolniczymi, organizacjami
reprezentującymi rolników, czyli najbardziej zainteresowaną grupę społeczną w zakresie
działalności KSOW. Na spotkaniach ogólnopolskich natomiast przeprowadzana była
wymiana doświadczeń na temat metod tworzenia planów działania i nowatorskich
inicjatywach podejmowanych w ramach KSOW oraz przykładów dobrego modelu
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współpracy regionalnej z samorządem rolniczym i innymi partnerami KSOW.
Przyjęty tryb pracy pozwolił na zidentyfikowanie wielu ciekawych inicjatyw na
wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym i centralnym. Na podstawie zgłoszonych
propozycji opracowany został projekt „Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2010-2011”, który został przedstawiony do publicznych konsultacji. Opracowany Plan
działania, zgodnie z przyjętymi procedurami, oceniony zostanie także przez Grupę Roboczą
do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Plan działania KSOW na lata 2009-2010 stanowi kolejny istotny krok w rozpoczętym
w 2007 roku procesie budowy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Jego misją jest służenie
przede wszystkim lepszemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami
zaangażowanymi w działania na rzecz polskiej wsi i jej mieszkańców. Kierownictwo
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dąży do tego, aby Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
stała się forum aktywnej wymiany dobrych praktyk, wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu
programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Ma
także nadzieję, że KSOW będzie też instrumentem wspierającym administrację rządową
i samorządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich realizowanych
zarówno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, jak
i programów operacyjnych polityki spójności zgodnie z celem horyzontalnym nr 6
„Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach
wiejskich” Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Szczególnie ważne dla przyszłości
rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce będą te działania KSOW, które przyczynią się do
poprawy jakości życia i warunków pracy mieszkańców wsi oraz sytuacji ekonomicznej
rolników.
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1. CELE DZIAŁAŃ (priorytety)
W latach 2010-2011 kontynuowane będą działania realizujące główne cele Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013:
1. Wspieranie wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz
międzynarodowym.
2. Aktywizacja podmiotów zaangażowanych lub potencjalnie mogących zaangażować
się w rozwój obszarów wiejskich.
3. Wzmacnianie potencjału administracji zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich.
4. Usprawnienie przepływu informacji na temat programów związanych z obszarami
wiejskimi.
5. Promocja poszukiwania rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.
6. Wsparcie MRiRW w zakresie analizy i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce.
W oparciu o propozycje przekazane przez sekretariaty regionalne KSOW, Sekretariat
Centralny opracował pięć priorytetów, które będzie realizowała Sieć w latach 2010-2011.
W dniu 30 czerwca 2009 roku Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
przyjęła następujące priorytety, które będą realizowane w ramach Planu Działania Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011:
I.

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska,
przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych.

W ramach przeglądu WPR wprowadzono do katalogu działań na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich tzw. Nowe wyzwania. W ramach Sieci koniecznym będzie identyfikowanie
i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie projektów realizowanych w ramach tzw.
Nowych wyzwań. Realizacja działań związanych z identyfikowaniem i rozpowszechnianiem
wiedzy w zakresie tego typu projektów będzie się przyczyniać nie tylko do efektywniejszej
realizacji nowych priorytetów WPR, ale poprzez promowanie najlepszych praktyk, które
mogą być przenoszone do innych programów mogą wspomóc również realizację programów
wdrażanych w ramach Polityki Spójności. Ponadto w okresie 2010-2011 będą kontynuowane,
przede wszystkim na szczeblu regionalnym, działania upowszechniające najlepsze praktyki
w zakresie przygotowywania i realizacji projektów z zakresu rolnictwa i rewitalizacji
społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich. Na poziomie krajowym przedsięwzięcia
w obszarze upowszechniania najlepszych praktyk będą realizowane w oparciu o portal
internetowy KSOW.

6

Rezultaty realizacji priorytetu:
•
•
•
•

Opracowana metodologia niezbędna do identyfikacji dobrych praktyk w zakresie
realizacji programów/projektów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich;
Liczba mieszkańców obszarów wiejskich w tym rolników, którzy zostali
poinformowani o najlepszych projektach w tym w zakresie nowych wyzwań;
Liczba najlepszych projektów zidentyfikowanych;
Liczba projektów współpracy w zakresie identyfikacji dobrych praktyk i modelowych
projektów.

II. Lokalna tradycja, jako element rozwoju obszarów wiejskich w regionach polskich.
W ramach tego priorytetu kontynuowane będą działania podjęte w okresie 2008-2009
wspierające i promujące rozwój lokalny na obszarach wiejskich poprzez promocję
i upowszechnianie wiedzy na temat tradycji kulturowej danego obszaru oraz promocję
tradycyjnych produktów lokalnych i regionalnych. Wymiana doświadczeń w zakresie
budowania lokalnych strategii rozwoju w oparciu o tradycję danego regionu pozwoli na
identyfikowanie systemowych rozwiązań mogących wspierać proces odtwarzania lub
zachowywania tradycji lokalnych. Doświadczenia oraz praktyczne modele tego typu
przedsięwzięć będą przedmiotem współpracy międzyregionalnej i transnarodowej
realizowanej na poziomie województw. Na poziomie krajowym KSOW będzie podejmował
działania na rzecz ułatwiania współpracy międzynarodowej. Przygotowywane też będą
publikacje służące promocji lokalnej i regionalnej tradycji jako czynnika inicjującego rozwój
obszarów wiejskich.
Rezultaty realizacji priorytetu:
•
•
•
•

Wzrost dochodu na jednego mieszkańca w miejscowościach gdzie prowadzone były
działania promujące lokalną tradycję/produkt;
Wzrost liczby mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność związaną
z lokalną tradycją/produktem;
Liczba turystów odwiedzających miejscowości objęte promocją lokalnej
tradycji/produktu;
Liczba projektów współpracy osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego,
LGD w zakresie promowania obszarów wiejskich poprzez promocję lokalnej
tradycji/produktu.

III. Wzmacnianie rozwoju lokalnego poprzez zwiększanie efektywności realizacji
lokalnych strategii rozwoju.
Doświadczenia z lat 2004-2006 w zakresie wdrażania Pilotażowego Programu Leader+ jak
również obecne doświadczenia w zakresie wdrażania osi Leader PROW 2007-2013 pokazują,
że konieczne jest dalsze wsparcie tworzących się oddolnie lokalnych grup działania,
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szczególnie w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji zarządczych, jak również
w przygotowywaniu i realizacji projektów współpracy. W okresie 2010-2011 będą
kontynuowane działania służące tworzeniu i realizacji programów szkoleniowych dla LGD
w procesie tworzenia.
Rezultaty realizacji priorytetu:
•
•
•
•

Liczba zrealizowanych zintegrowanych projektów przez LGD;
Liczba LGD realizujących projekty w oparciu o środki pochodzące z programów
wdrażanych w ramach Polityki Spójności;
Liczba przyjętych do realizacji projektów z Osi III PROW 2007-2013 zgłoszonych
przez LGD;
Liczba projektów współpracy realizowanych przez LGD na terenie województwa.

IV. Aktywizacja i wzmacnianie działań partnerów sieci na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich.
Rozpoczęta w roku 2008 budowa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będzie kontynuowana
w kolejnych dwóch latach (2010 – 2011). Szczególnie istotne będzie wzmacnianie więzi
pomiędzy partnerami oraz realizacja projektów, które będą aktywizować zaangażowanie
partnerów sieci w prace na rzecz rozwoju polskiej wsi. Działania w tym zakresie powinny
dotyczyć współpracy z różnymi partnerami przy prowadzeniu analiz i ocen wdrażanej polityki
rozwoju obszarów wiejskich jak również przy realizacji działań pilotażowych związanych
z opracowaniem modelowych rozwiązań dla systemu wdrażania tej polityki, jak również
modelowych projektów, które mogłyby być realizowane w ramach wdrażanych w obecnej
perspektywie programów.
Rezultaty realizacji priorytetu:
•
•
•
•

Liczba projektów realizowanych przez sekretariaty regionalne i Centralny wspólnie
z partnerami społeczno-gospodarczymi Sieci;
Liczba przedsięwzięć zrealizowanych przez partnerów w ramach Sieci;
Wzrost liczby partnerów Sieci aktywnie uczestniczących w wymianie wiedzy,
informacji i doświadczeń na poziomie krajowym i wojewódzkim;
Liczba projektów współpracy transregionalnych i transnarodowych zrealizowanych
przez partnerów społecznych.

V. Wzmocnienie systemu oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Kontynuowane będą działania związane z opracowywaniem i publikacją ocen i analiz
dotyczących realizacji programów/działań wdrażanych w ramach polityki Rozwoju obszarów
wiejskich. Szczególnie istotne będzie przeprowadzenie oceny dotyczącej realizacji głównych
celów KPS oraz celu 6 NSRO.
8

Rezultaty realizacji priorytetu:
•
•
•

Wzrost efektywności wdrażanych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013;
Wzrost liczby projektów finansowanych z programów Polityki Spójności
realizowanych na obszarach wiejskich;
Poprawa komplementarności pomierzy II filarem WPR i Polityką Spójności
w zakresie programów/projektów wspierających rozwój obszarów wiejskich.
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2. DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich, Plan działania powinien zawierać następujące
działania:
I.

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

Cele działania: identyfikacja przykładów dobrych projektów realizowanych w ramach
programów finansujących działania skierowane na wsparcie modernizacji sektora rolnospożywczego i rozwoju obszarów wiejskich.
Przekazywanie informacji na temat dobrych praktyk.
Formy realizacji działania:
• analizy i ekspertyzy w zakresie oceny projektów,
• opracowywanie i aktualizacja baz danych na temat dobrych praktyk z zakresu sektora
rolno-spożywczego,
• organizacja konkursów w celu wyłonienia najlepszych zrealizowanych projektów,
• opracowywanie metodologii identyfikacji dobrych praktyk,
• przekazywanie informacji o dobrych praktykach poprzez konferencje, seminaria
informacyjne i publikacje.
Odbiorcy: rolnicy, producenci rolni i przetwórcy, związki branżowe, organizacje
i stowarzyszenia działające w sektorze rolno – spożywczym, doradcy rolni, eksperci
działający w sektorze przetwórstwa.
Wdrażanie:
Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym i wojewódzkim przez Sekretariat
Centralny i sekretariaty regionalne.
Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.
II. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany
doświadczeń i „know-how”.
Cele działania: wspieranie wymiany doświadczeń oraz zachęcanie do czerpania wiedzy
z doświadczeń innych podmiotów, pośredniczenie w poszukiwaniu partnerów do realizacji
projektów innowacyjnych, a następnie rozpowszechnianie ich rezultatów.
Formy realizacji działania:
• poprzez strony internetowe,
• punkty informacyjne,
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•
•

•
•

publikacje,
konferencje, seminaria poświęcone wymianie doświadczeń z innymi państwami
członkowskimi, mające na celu pogłębienie zagadnień dotyczących polityki rozwoju
obszarów wiejskich, z udziałem innych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich,
międzynarodowych partnerów KSOW,
spotkania, z których zainteresowane osoby będą mogły czerpać wiedzę na temat
możliwości pozyskania funduszy na realizację projektów,
wystawy, pokazy, targi.

Odbiorcy: rolnicy, producenci rolni i przetwórcy, związki branżowe, organizacje
i stowarzyszenia działające w sektorze rolno–spożywczym, doradcy rolni, eksperci działający
w sektorze przetwórstwa.
Wdrażanie:
Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim i międzynarodowym
przez Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne.
Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.
III. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania
w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami
działania.
Cele działania: wspieranie zdobywania, uaktualniania i doskonalenia umiejętności
zarządczych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie PROW – lokalnych grup działania
(LGD).
Formy realizacji działania:
• opracowanie konspektów i schematów szkoleniowych dla LGD,
• szkolenia, seminaria, spotkania, e-learning.
Odbiorcy: Lokalne Grupy Działania.
Wdrażanie:
Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym i wojewódzkim przez Sekretariat
Centralny i sekretariaty regionalne.
Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.

IV. Zarządzanie siecią.
Cele działania: aktywizowanie partnerów sieci oraz prowadzenie ocen i analiz w zakresie
wdrażania polityk Rozwoju obszarów wiejskich
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Formy realizacji działania:
• spotkania, seminaria i konferencje poświecone aktywizacji partnerów sieci,
• działania informacyjno-promocyjne KSOW,
• opracowywanie analiz i ocen oraz monitorowanie KSOW.
Odbiorcy: Partnerzy i uczestnicy sieci
Wdrażanie:
Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym i wojewódzkim przez Sekretariat
Centralny i sekretariaty regionalne.
Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.
V. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej.
Celem działania jest wspieranie możliwości nawiązywania różnych form współpracy między
podmiotami działającymi na obszarach wiejskich a podmiotami zaangażowanymi w rozwój
obszarów wiejskich, m. in. poprzez wspieranie projektów współpracy realizowanych przez LGD
w ramach IV Osi PROW.
Formy realizacji działania:
• wyjazdy studyjne,
• konferencje,
• seminaria,
• udział w targach,
• wymiana ekspertów.
Odbiorcy: partnerzy Sieci
Wdrażanie:
Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim i międzynarodowym
przez Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne.
Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.
VI. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej.
Cele działania: urzeczywistnienie zasad partnerstwa oraz efektywnego sposobu wymiany
informacji, poprzez powoływanie grup tematycznych dla planowania i organizowania
inicjatyw w ramach wybranego tematu.
Formy realizacji działania:
• strony internetowe,
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•
•

organizacja spotkań dla poszczególnych podmiotów w ramach sieci, zarówno wśród
partnerów z jednej grupy tematycznej jak i między grupami,
projekty współpracy krajowe i międzynarodowe.

Odbiorcy: partnerzy krajowi i międzynarodowi sieci
Wdrażanie:
Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim i międzynarodowym
przez Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne.
Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.
VII. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Cele działania: zapewnienie oraz rozpowszechnianie informacji na temat KPS 2007-2013,
wzmocnienie, ocena i umożliwienie przepływu informacji na temat wyników WPR,
a w szczególności polityki rozwoju obszarów wiejskich do wszystkich podmiotów
działających na obszarach wiejskich oraz do opinii publicznej.
Formy realizacji działania:
• strona internetowa,
• krajowe i regionalne spotkania i seminaria,
• publikacje o charakterze informacyjnym,
• oceny i analizy.
Odbiorcy: Uczestnicy i partnerzy KSOW
Wdrażanie: Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym i wojewódzkim przez
Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne.
Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.
Ponadto Plan Działania powinien zawierać cele działań, harmonogram realizacji działań
objętych Planem działania w ujęciu kwartalnym oraz plan finansowy z podziałem na
poszczególne działania objęte planem działania, w tym wskazanie szacunkowych kwot
i łącznej wartości realizacji wszystkich zadań zaplanowanych w ramach poszczególnych
działań oraz źródła ich finansowania.
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3. DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PLANU DZIAŁANIA
KSOW NA LATA 2010-2011
3.1.

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie
informacji na ich temat
Ramowy harmonogram

L.p.

Działanie

Dodatkowe informacje
I

2010
II III

IV

I

2011
II III

Indykatywny
budżet (PLN)
IV

SEKRETARIAT CENTRALNY
1.
2.

3.

4.
5.

Organizacja konkursów w celu wyłonienia najlepszych
9 konkursów
zrealizowanych inicjatyw, działań i projektów na
obszarach wiejskich.
Organizacja krajowych konferencji, seminariów,
warsztatów i spotkań poświęconych wymianie
doświadczeń, przeniesienia najlepszych praktyk
i wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i analiz
naukowych.
Organizacja międzynarodowych konferencji
poświęconych wymianie doświadczeń, przeniesienia
najlepszych praktyk i wiedzy w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich.
Wizyty studyjne mające na celu wymianę doświadczeń
i dobrych praktyk w zakresie produkcji biogazu
rolniczego.
Utworzenie sieci edukacyjnych gospodarstw
agroturystycznych, budowa i aktualizacja bazy danych
oraz opracowanie i wydanie publikacji na temat
agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych.

572 000,00

2 001 500,00

200 000,00

120 000,00

60 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1.
2.

Konkursy.
Minimum 7 konkursów
Ekspertyzy w zakresie standardów funkcjonowania LGD Minimum 6 ekspertyz
w aspektach prawnych, organizacyjnych, finansowych.
(3 ekspertyzy rocznie)

290 000,00
40 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

"Przyjazna Wieś" - etap regionalny ogólnopolskiego
konkursu na najlepszy projekt zrealizowany na terenach
wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu
środków unijnych.
Regionalny konkursu na najlepsze gospodarstwo
ekologiczne.
Organizacja prezentacji regionalnej i udział
w krajowych i zagranicznych targach i innych imprezach
o tematyce związanej z sektorem rolno-spożywczym.
Organizacja przedsięwzięć promujących agroturystykę
w regionie.
Organizacja regionalnych konkursów, pokazów i
wystaw wyróżniających się firm i innych uczestników
rynku rolno-spożywczego.
Regionalne imprezy promujące produkty regionalne,
ekologiczne, tradycyjne i lokalne zwyczaje z tym
związane.
Konkurs na najlepszy projekt zrealizowany w ramach
lokalnej strategii rozwoju.

50 000,00
80 000,00
240 000,00
60 000,00
70 000,00
220 000,00
40 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
1.

Konferencja – poświęcona problemom kształcenia
ustawicznego w obszarze wiejskim.

Organizacja konferencji
(jedna w roku, dwudniowa).
Przedstawienie działań
podjętych przez szkoły rolnicze
oraz inne organizacje z zakresu
kształcenia ustawicznego

180 000,00
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2.

3.

4.

Konferencja – Stan i kierunki zmian w obszarach
wiejskich Lubelszczyzny.

Konkursy.

Zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich podstawą
polityki ekologicznej na Lubelszczyźnie – warsztaty.

ukierunkowanego na rozwój
obszarów wiejskich – forma
wykładów połączonych
z warsztatami i wizytami
studyjnymi na terenie
Lubelszczyzny.
Konferencja – kompleksowa
analiza stanu oraz wytyczenie
preferowanych kierunków
zmian w obszarze wiejskim
w kontekście przygotowania
nowych programów.
Realizacja konkursów z zakresu
ekologii i agroturystyki (jeden
rocznie z każdego zakresu)
zakończonych uroczystym
podsumowaniem i rozdaniem
nagród. Szczebel regionalny.
Cykl szkoleń (warsztaty) dla
partnerów sieci, poświęcony
głównym aspektom ochrony
środowiska, przeciwdziałania
zmianom klimatycznym oraz
wykorzystaniu energii ze źródeł
odnawialnych (2 szkolenia
w ciągu 2 lat).

100 000,00

160 000,00

120 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1.

1.

Konkursy.

2.
3.

Wojewódzki etap konkursu
na najlepsze gospodarstwo
ekologiczne w kategorii
„ ekologia – środowisko”
i „ekologiczne
gospodarstwo towarowe”,
Konkurs „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki
Regionów”,
Konkurs „Przyjazna wieś”
na najlepsze projekty

150 000,00
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infrastrukturalne
zrealizowane w ramach
wsparcia ze środków
unijnych na obszarach
wiejskich,
4. Konkursy o tematyce
turystyki wiejskiej
i agroturystyki,
Inne konkursy i imprezy
promocyjne organizowane przez
partnerów Sieci.

2.

Podsumowania przeprowadzonych konkursów, wydanie
materiałów prezentujących uczestników.

150 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1.

Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo
agroturystyczne „Złota Grusza”.

2.

Konkurs dla LGD na temat rozwoju turystyki i
agroturystyki.

3.

Organizacja konkursów.

4.

Konferencje na temat dobrych praktyk w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich.

W tym także organizacja
konferencji podsumowującej
konkurs.
W tym także organizacja
konferencji podsumowującej
konkurs.
Wraz z organizacją etapu
krajowego przez sekretariat
centralny.
Tematyka:
1.odnawialne źródła energii
2. rolnictwo ekologiczne
3. rozwój agroturystyki
i turystyki wiejskiej
z uwzględnieniem lokalnej
tradycji
4.pozyskiwanie innych niż z
EFFROW źródeł finansowania
projektów
5. rozwój sektora rolnospożywczego
6. tworzenie grup producentów
rolnych.

90 000,00
100 000,00
130 000,00

80 000,00
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5.
6.

300 000,00

Europejskie Forum Młodych Rolników.
Interaktywna mapa projektów - baza danych
o projektach zrealizowanych z EFRROW na obszarach
wiejskich województwa łódzkiego.

20 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1.

2.

Konkursy:
• Na najlepszy projekt zrealizowany na terenach
wiejskich w zakresie infrastruktury przy
wsparciu środków unijnych
• Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne
• Na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne
• „Małopolski Produkt Tradycyjny”
Konferencje:
• Podsumowująca konkurs na najlepszy projekt w
zakresie infrastruktury zrealizowany na
obszarach wiejskich przy wsparciu środków
unijnych.
• Podsumowująca konkurs na najlepsze
gospodarstwo ekologiczne
• Podsumowująca konkurs na najlepsze
gospodarstwo agroturystyczne i „Małopolski
Produkt Tradycyjny”

150 000,00

100 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
1.

Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Organizacja cyklicznej imprezy
(jeden kongres rocznie, impreza
co najmniej dwudniowa,
zlokalizowana na terenie
Mazowsza). Przedstawienie
działań Samorządu
Województwa Mazowieckiego
z zakresu kształtowania polityki
wspierania rozwoju terenów

160 000,00
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2.

3.

4.

Konkursy.

Zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich podstawą
polityki ekologicznej na Mazowszu – warsztaty.

Publikacje.

wiejskich - forma cyklu
wykładów połączonych z
warsztatami.
Realizacja konkursów (co
najmniej dwóch rocznie)
mających na celu ukazanie
najlepszych praktyk i projektów
realizowanych na terenie
obszarów wiejskich.
Cykl spotkań dla partnerów
sieci, poświęcony głównym
aspektom ochrony środowiska,
przeciwdziałania zmianom
klimatycznym oraz
wykorzystaniu energii ze źródeł
odnawialnych (przynajmniej 2-3
spotkania w ciągu 2 lat).
Przewodnik po odnawialnych
źródłach energii – opracowanie
treści i druk.

100 000,00

50 000,00

60 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1.
2.
3.
4.
5.

Aktualizacja danych utworzonych w 2009 r. bazach
danych oraz utworzenie i aktualizacja rolniczej bazy
danych.
Organizacja konkursów w celu wyłonienia najlepszych
zrealizowanych inicjatyw, działań i projektów.
Wymiana wiedzy i doświadczeń o dobrych praktykach
w zakresie OZE.
Wymiana wiedzy i doświadczeń o dobrych praktykach
w zakresie odnowy wsi i inicjatyw społecznych.
Analiza efektywności wykorzystania środków na
realizację projektów współfinansowanych z UE na
rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 20042009.

Aktualizacja danych
w minimum 1 istniejącej bazie.
Utworzenie minimum 1 bazy.

70 000,00

Organizacja minimum 6
konkursów.

135 000,00

Organizacja minimum 2
spotkań.

46 000,00

Organizacja minimum 2
spotkań.

25 000,00
35 000,00
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6.

Regionalne centrum ekoenergetyczne w województwie
opolskim.

Opracowanie metodologii
funkcjonowania centrum,
organizacja spotkań
i seminariów, akcja
informacyjno-promocyjna.

110 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1.

2.

3.

4.

Organizacja konkursu na najlepszy projekt zrealizowany
na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy
wsparciu środków unijnych (etap regionalny).

Organizacja konkursu na najlepsze gospodarstwo
ekologiczne (etap regionalny).

Organizacja konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka”.

Organizacja konkursu „Najlepszy Sołtys

1.Przygotowanie bazy
projektów
2.Powołanie zespołu oceny
projektu (wyjazdy, wizje
lokalne)
3.Wyłonienie zwycięzców
4.Organizacja podsumowania
oraz zakup i wręczenie nagród
5.Publikacje materiałów
informacyjnych i promocyjnych
1.Przygotowanie bazy
projektów
2.Powołanie zespołu oceny
projektu (wyjazdy, wizje
lokalne)
3.Wyłonienie zwycięzców
4.Organizacja podsumowania
oraz zakup i wręczenie nagród
5.Publikacje materiałów
informacyjnych i promocyjnych
1.Przygotowanie bazy
projektów
2.Powołanie zespołu oceny
projektu (wyjazdy, wizje
lokalne)
3.Wyłonienie zwycięzców
4.Organizacja podsumowania
oraz zakup i wręczenie nagród
5.Publikacje materiałów
informacyjnych i promocyjnych
1. Przygotowanie bazy
poszczególnych kandydatów

60 000,00

40 000,00

160 000,00

40 000,00
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w Województwie Podkarpackim”.

5.

6.

Organizacja konkursów o zasięgu regionalnym
promujących dobre praktyki na obszarach wiejskich.

Działania służące powstaniu szlaku produktu
tradycyjnego.

2.Powołanie zespołu oceny
projektu (wyjazdy, wizje
lokalne)
3.Wyłonienie zwycięzców
4.Organizacja podsumowania
oraz zakup i wręczenie nagród
5.Publikacje materiałów
informacyjnych i promocyjnych
1.Przygotowanie bazy
projektów
2.Powołanie zespołu oceny
projektu (wyjazdy, wizje
lokalne)
3.Wyłonienie zwycięzców
4.Organizacja podsumowania
oraz zakup i wręczenie nagród
5.Publikacje materiałów
informacyjnych i promocyjnych
Konferencje, szkolenia,
seminaria, ekspertyzy,
publikacje dla producentów,
których produkty zostały
wpisane na Listę Produktów
Tradycyjnych

80 000,00

80 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1.

2.
3.
4.

Regionalny konkurs na najlepszy projekt zrealizowany
na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy
wsparciu środków unijnych oraz ufundowanie nagród
dla zwycięzców.
2 dniowe warsztaty "Tradycyjne wyroby i ozdoby
wielkanocne".
Konkurs na najciekawszy projekt z zakresu turystyki
wiejskiej zrealizowany z udziałem funduszy unijnych.
Udział w krajowych i zagranicznych targach
promujących produkty tradycyjne, regionalne

Przygotowanie
i prowadzenie konkursu/
nagrody.
Współorganizacja.
Przygotowanie
i prowadzenie konkursu/
nagrody.
Organizacja stoisk oraz
wyjazdów/ uczestnictwo

28 000,00
7 600,00
32 400,00
98 000,00
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i ekologiczne oraz o tematyce turystycznej.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Udział w krajowych i zagranicznych targach o tematyce
związanej z rozwojem obszarów wiejskich.

Konkursu Podlaska AgroLiga.
Tradycyjne wyroby plecionkarskie ze słomy i siana
(2 dniowe warsztaty)
Wsparcie imprez lokalnych promujących żywność
ekologiczną, produkty regionalne i inne promujące
rolnictwo i tereny wiejskie oraz agroturystykę.
Konkurs orki.
Podlaskie Forum Budownictwa Wiejskiego przy III
Podlaskich Targach Budownictwa Wiejskiego.
Seminarium informacyjne na temat „Dobre praktyki
w chowie matek pszczelich”.
Podlaskie Dni Pola - seminarium wyjazdowe.
Opracowanie i wydanie przewodnika dobrych praktyk
w NGOs.
Konferencja „Dobre praktyki NGOs w rozwoju
obszarów wiejskich”; 3. Zorganizowanie ekspozycji
wystawienniczej „Dobre praktyki NGOs w rozwoju
obszarów wiejskich w obiektywie”.
Opracowanie i wydanie publikacji „Przedsiębiorczość na
obszarach wiejskich – przykłady dobrych praktyk”.
Tradycyjne ozdoby i rzemiosła.
Podlaskie tradycją stoi – konferencja z wystawą.
Aktualna sytuacja w rolnictwie w województwie
podlaskim – publikacja.

pracowników Samorządu
Województwa/ partnerów
KSOW.
Organizacja stoisk oraz
wyjazdów/ uczestnictwo
pracowników Samorządu
Województwa/ partnerów
KSOW.
Współorganizacja.
Współorganizacja.

78 000,00
10 800,00
7 000,00

Współorganizacja/ zakup
nagród.

120 000,00

Współorganizacja/ zakup
nagród.

56 000,00
8 400,00

Współorganizacja.
Współorganizacja.
Współfinansowanie.

2 800,00
13 500,00
7 340,00

Współorganizacja.

10 800,00
9 700,00
22 000,00
4 000,00
Współfinansowanie.

43 500,00
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19.
20.

Edukacja związana z produkcją i użytkowaniem
biopaliw.
Szkolenie i wymiana doświadczeń rolników
i kwaterodawców dotyczące zagospodarowania
i urządzenia terenów wiejskich.

49 300,00
16 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1.

Pomorski Konkurs Agroturystyczny – konkurs na
najlepsze gospodarstwo agroturystyczne.

2.

Konkurs na najlepszy produkt ekologiczny.

3.

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

4.

Konkurs na najlepszy projekt z zakresu działań
wdrażanych przez Pomorski OR ARiMR zrealizowany
ze środków UE.
Promocja szeroko rozumianego rolnictwa i działalności
mieszkańców obszarów wiejskich podczas imprez
o charakterze regionalnym.
Konkurs „Nasze kulinarne Dziedzictwo” podczas
Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego.

5.
6.

7.

Konkurs „Piękna Wieś”.

8.
9.

Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów.
Przeniesienie dobrych praktyk, organizacja i wymiana
doświadczeń w zakresie funkcjonowania grup
producentów rolnych oraz instytucji obsługujących
grupy.
Konferencja informacyjno-promocyjna o tematyce
związanej z rozwojem biogazowni w Polsce.

10.

Przygotowanie
i przeprowadzenie konkursu/
nagrody.
Przygotowanie
i przeprowadzenie konkursu/
nagrody/ poradnik.
Przygotowanie
i przeprowadzenie konkursu/
nagrody.
Przygotowanie
i przeprowadzenie konkursu/
nagrody.
Organizacja/ współorganizacja
imprez o charakterze
regionalnym.
Organizacja imprezy/
przygotowanie
i przeprowadzenie konkursu/
nagrody.
Organizacja i obsługa imprezy/
nagrody.
Organizacja imprezy/ nagrody.
Wizyty studyjne krajowe lub/i
zagraniczne lub/i udział w
imprezach targowych lub/i
uczestnictwo w seminariach/
konferencjach/ szkoleniach.
Przygotowanie i obsługa
konferencji dla rolników

40 000,00
70 000,00
20 000,00
40 000,00
340 000,00

80 000,00
100 000,00
10 000,00
100 000,00
24 000,00
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z zakresu regulacji prawnych,
planów dotyczących
pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych.

11.

12.

Informatory/ foldery/ publikacje dotyczące gospodarstw,
sklepów i przetwórni ekologicznych województwa
pomorskiego oraz listy produktów tradycyjnych
województwa pomorskiego.
Baza Projektów – zgłoszonych, nagrodzonych
w konkursach realizowanych przez beneficjentów.

25 000,00
Bieżąca aktualizacja na stronie
internetowej.

-

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1.
2.

3.

Aktualizacja bazy danych partnerów działających na
obszarach wiejskich.
Współorganizacja konkursów mających na celu
identyfikacje najlepszych praktyk.

5.

Organizacja szeregu konferencji dotyczących dobrych
praktyk związanych z ekologią, ochroną środowiska,
odnawialnych źródeł energii, rolnictwem i łowiectwem.
Promowanie najlepszych praktyk zrealizowanych na
obszarach wiejskich.
Promowanie lokalnej tradycji i produktu regionalnego.

6.

Organizacja krajowych wyjazdów studyjnych.

4.

Identyfikacja potencjalnych
partnerów KSOW.
Wsparcie konkursów
realizowanych przez partnerów
KSOW (zakup nagród,
kampanie informacyjne, koszty
organizacyjne).
Współorganizacja konferencji
partycypowanie w kosztach
organizacyjnych.
Kampanie medialne, publikacje.
Współorganizacja działań
informacyjnych na temat
tradycji lokalnej woj. śląskiego.

200 000,00

150 000,00
50 000,00
100 000,00
300 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1.
2.

Konkurs na najlepszy projekt zrealizowany na terenach
wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu
środków unijnych.
Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

I etap regionalny, II etap
centralny – SC KSOW.

70 000,00

I etap regionalny, II etap
centralny – SC KSOW.

70 000,00
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3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Pozostałe konkursy, m.in.: „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo”, „Piękna i bezpieczna zagroda”.
Spotkania grup tematycznych/roboczych w celu
identyfikacji dobrych praktyk w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich (w tym grupy z zakresu m.in.
żywności tradycyjnej, produktu regionalnego).
Opracowanie i umieszczenie na stronie internetowej
KSOW bazy programu informatycznego (bazy danych)
do rejestracji i katalogowania dobrych praktyk
i innowacyjnych rozwiązań w regionie.
Opracowanie i umieszczenie na stronie internetowej
KSOW bazy wzorcowych projektów zrealizowanych na
obszarach wiejskich w województwie (opis,
dokumentacja fotograficzna, efekty realizacji, wywiady
z beneficjentami i beneficjetami ostatecznymi).
Opracowanie i umieszczenie na stronie internetowej
KSOW bazy danych o naborach wniosków w ramach
wszystkich programów skierowanych na obszary
wiejskie województwa świętokrzyskiego.
Zakup kiosków internetowych.
Współorganizacja i udział w targach oraz innych
przedsięwzięciach promocyjnych o tematyce związanej
z rozwojem obszarów wiejskich.

50 000,00
50 000,00

60 000,00

25 000,00

200 000,00
110 000,00
689 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1.

2.
3.

Organizacja i udział w krajowych targach o tematyce
związanej z rozwojem obszarów wiejskich, produkcją
żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej oraz
turystyki wiejskiej i agroturystyki.
Regionalny konkurs na najlepsze gospodarstwo
agroturystyczne, ekologiczne, innowacyjne.
Regionalny konkurs na pracę magisterską w zakresie

200 000,00
20 000,00
40 000,00
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4.
5.
6.

rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.
Konkursy dotyczące żywności lokalnej, regionalnej
i tradycyjnej.
Konkursy i imprezy związane z aktywizacją i rozwojem
obszarów wiejskich oraz promocją regionu.
Organizacja i udział w zagranicznych targach
o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich,
produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej
i ekologicznej oraz turystyki wiejskiej i agroturystyki.

120 000,00
200 000,00
200 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
1.

2.

3.

4.

Przygotowanie regionalnych baz danych.

Realizacja wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego
konkursu na najlepszy projekt infrastrukturalny
zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu
środków unijnych.
Realizacja wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego
konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.
Działania promujące wzmocnienie tożsamości
regionalnej i lokalnej.

Kontynuacja działania
rozpoczętego w roku 2009.
Przygotowanie, prowadzenie
i udostępnienie regionalnej bazy
projektów zrealizowanych na
obszarach wiejskich
województwa przy wsparciu
środków unijnych, podmiotów
działających na rzecz rozwoju,
partnerów KSOW, dobrych
praktyk, innowacyjnych
projektów, nowych technologii
zastosowanych na obszarach
wiejskich itp.
Ogłoszenie, ocena, nagrodzenie,
wydanie publikacji,
umieszczenie w bazie danych,
konferencja podsumowująca.
Ogłoszenie, ocena, nagrodzenie,
wydanie publikacji,
umieszczenie w bazie danych,
konferencja podsumowująca.
Kontynuacja działania
rozpoczętego w roku 2009.
Imprezy promujące

30 000,00

70 000,00

50 000,00
230 000,00

26

wzmocnienie tożsamości
regionalnej i lokalnej,
dziedzictwo kulturowe
i przyrodnicze.

5.

Badania, analizy i ekspertyzy dotyczące rozwoju
obszarów wiejskich.

100 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1.
2.

3.
4.
5.

Wsparcie imprez regionalnych i lokalnych promujących
rozwój obszarów wiejskich i tereny wiejskie.
Budowa i aktualizacja bazy danych na temat działań
i wydarzeń związanych z propagowaniem idei rozwoju
żywności wysokiej jakości, a zwłaszcza produktów
rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych
i tradycyjnych.
Organizacja konkursów/ promocja najlepszych
projektów.
Organizacja konferencji , seminariów informacyjnych
i publikacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.
Analizy, ekspertyzy w zakresie oceny projektów.

170 000,00

3 000,00

300 000,00
100 000,00
10 000,00

BUDŻET DZIAŁANIA

3.2.

12 565 640,00

Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how
Ramowy harmonogram

L.p.

Działanie

Dodatkowe informacje
I

2010
II III

IV

I

2011
II III

Indykatywny
budżet (PLN)
IV

SEKRETARIAT CENTRALNY
1.

Ogólnopolskie konferencje podsumowujące

120 000,00
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2.
3.
4.
5.
6.

zrealizowane konkursy w celu wyłonienia najlepszych
zrealizowanych inicjatyw, działań i projektów na
obszarach wiejskich.
Konferencje, szkolenia, warsztaty związane z
przeniesieniem dobrych praktyk, projektów
innowacyjnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Publikacje pokonkursowe.
Wizyty studyjne.
Publikacje na temat dobrych praktyk w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich (agroturystyka, ochrona środowiska,
projekty innowacyjne).
Współorganizacja i udział w targach oraz innych
przedsięwzięciach z zakresu rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich.

2 886 000,00
120 000,00
265 000,00
390 000,00
650 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1.
2.

3.
4.

5.

Wydanie katalogu dobrych praktyk i innowacyjnych
projektów realizowanych przez LGD (stare i
nowopowstałe).
Seminarium międzywojewódzkie (dolnośląskie,
lubuskie, opolskie, śląskie) pn. „Przenoszenie dobrych
praktyk oraz projektów innowacyjnych w ramach LGD
Polski Południowo-Zachodniej i sieci regionalnych”.
Poster obrazujący LGD na obszarze Dolnego Śląska
i LGD graniczne.
Emisja w audycjach telewizyjnych treści promujących
aktywność i zaangażowanie mieszkańców obszarów
wiejskich, w tym najciekawsze przykłady podejmowania
działalności innej niż rolnictwo przez mieszkańców
obszarów wiejskich.
Przygotowanie filmu o dobrych praktykach LGD
w ujęciu tematycznym dla telewizji regionalnej

Zebranie materiałów,
wydanie 1 publikacji.
Minimum 2 seminaria
(corocznie jedno).
Wydanie 1 postera.

30 000,00

40 000,00
10 000,00

Emisja minimum 5
odcinków audycji.
100 000,00
Minimum 1 film.

80 000,00
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6.
7.

i kablowych, np. smaki Dolnego Śląska, szlaki
tematyczne, markowe produkty, agroturystyka, ochrona
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, ludzie III
sektora i w ujęciu całościowym, np.: LGD jako
partnerstwa realizujące oś IV Leader, promocja
podejścia Leader.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
w Piotrowicach.
Warsztaty dla kierowników zespołów ludowych
z udziałem etnografów muzykologów i innych
ekspertów.

Minimum 2 wystawy.

60 000,00

Minimum 2 warsztaty.
80 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Organizacja szkoleń, seminariów i warsztatów oraz
wizyt studyjnych z prezentacją przykładów dobrych
praktyk dla odbiorców lokalnych z KujawskoPomorskiego.
Organizacja i udział w imprezach krajowych
i zagranicznych promujących dziedzictwo kulinarne
oraz ludową tradycję kulturową województwa
kujawsko-pomorskiego.
Organizacja regionalnych przedsięwzięć promujących
produkty tradycyjne i ludowe tradycje kulturowe.
Opracowanie i wdrażanie systemu nadawania marki
związanej z produktem tradycyjnym oraz promocja
marki i certyfikowanych produktów.
Organizacja przedsięwzięć związanych z prezentacją
przykładów dobrych praktyk na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony
środowiska.
Organizacja i udział w przedsięwzięciach służących
wymianie wiedzy i doświadczeń na temat wykorzystania

150 000,00

228 000,00
150 000,00
70 000,00

80 000,00
57 000,00
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7.
8.

energii ze źródeł odnawialnych.
Organizacja warsztatów z prezentacją dobrych praktyk
służących rozwojowi obszarów wiejskich.
Organizacja szkoleń, konferencji i seminariów na temat
możliwości pozyskiwania funduszy na realizację
projektów.

48 000,00
40 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
1.

2.

Imprezy targowe i wystawiennicze.

Lokalna tradycja, jako element rozwoju obszarów
wiejskich na Lubelszczyźnie; rolnictwo ekologiczne na
terenie województwa lubelskiego – warsztaty.

1) Udział w targach
krajowych i zagranicznych,
promocja dobrych praktyk
realizowanych na obszarach
wiejskich Województwa
Lubelskiego, udział
członków sieci w
rozpowszechnianiu wiedzy
i wymianie doświadczeń
(wyjazd na 2 imprezy
targowe w roku)
2) Finansowanie stałego
stoiska na którym będzie
promowany produkt
regionalny i tradycyjny,
także produkowany
metodami ekologicznymi.
3) Finansowanie miejsc na
targach przeznaczonych na
stoiska regionalne
prezentujące rolnictwo
i obszar wiejski dla LGD,
przetwórców i grup
producentów. (1 targi
w roku).
Cykl spotkań, skierowany do
Partnerów Sieci, propagujący:
1) produkt tradycyjny i
regionalny na

200 000,00

100 000,00
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3.

4.

5.

Spotkanie z tradycją.

Imprezy promocyjne i spotkania szkoleniowe.

Organizacja konferencji dla lokalnych liderów na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich.

Lubelszczyźnie
2) rolnictwo ekologiczne a
ochrona bioróżnorodności
3) promocja żywności
ekologicznej
Organizacja wystaw wigilijnych
i wielkanocnych, potrawy
tradycyjne, propagowanie
regionalnej kultury i historii,
warsztaty etnograficzne spotkania z przedstawicielami
ginących zawodów
Współfinansowanie lokalnych
imprez, wystaw, mających na
celu promocję obszarów
wiejskich Lubelszczyzny
Aktywizacja podmiotów
zaangażowanych lub
potencjalnie mogących
zaangażować się w rozwój
obszarów wiejskich na poziomie
lokalnym, regionalnym.

60 000,00

90 000,00

50 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1.

2.

3.

Wydawnictwa na temat dobrych praktyk
i innowacyjnych projektów realizowanych na obszarach
wiejskich oraz tradycyjnych produktów lokalnych
i regionalnych.
Seminarium międzywojewódzkie dotyczące
przenoszenie dobrych praktyk oraz projektów
innowacyjnych na obszarach wiejskich w ramach LGD
Polski Południowo – Zachodniej i sieci regionalnych”.
Emisja w audycjach telewizyjnych treści promujących
aktywność i zaangażowanie mieszkańców obszarów
wiejskich, w tym najciekawsze przykłady podejmowania
działalności innej niż rolnictwo przez mieszkańców

Minimum1 publikacja.
120 000,00
Minimum 2 seminaria
(corocznie jedno).
1 audycja (emisja
minimum 5 odcinków
audycji).

80 000,00

150 000,00
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4.

obszarów wiejskich.
Współorganizacja lub organizacja przedsięwzięć
związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz
promocją informacji i doświadczeń wśród
zainteresowanych podmiotów Sieci.

Konferencje, seminaria,
targi, dożynki, wystawy
i inne (minimum 4).

220 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Publikacja broszury nt. gospodarstw agroturystycznych
województwa łódzkiego.
Publikacje artykułów, broszur, folderów, wyników
badań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.
Współorganizacja i udział w targach, wystawach,
pokazach, kiermaszach z zakresu rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich.
Warsztaty produktów tradycyjnych i regionalnych oraz
kultury i folkloru województwa łódzkiego.
Organizacja spotkań i szkoleń dot. możliwości
pozyskiwania funduszy na realizację projektów.

Organizacja wyjazdów w celu zapewnienia udziału
w konferencjach i seminariach poświęconych wymianie
doświadczeń oraz nawiązywaniu współpracy.

60 000,00
120 000,00
580 000,00
160 000,00
Tematyka:
1.odnawialne źródła energii
2. rolnictwo ekologiczne
3. rozwój agroturystyki
i turystyki wiejskiej
z uwzględnieniem lokalnej
tradycji
4.pozyskiwanie innych niż z
EFFROW źródeł finansowania
projektów
5. rozwój sektora rolnospożywczego
6. tworzenie grup producentów
rolnych
7.tworzenie pozarolniczych
miejsc pracy

140 000,00

60 000,00
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7.

Programy telewizyjne i radiowe o zasięgu regionalnym.

Tematyka:
1.odnawialne źródła energii
2. rolnictwo ekologiczne
3. rozwój agroturystyki
i turystyki wiejskiej
z uwzględnieniem lokalnej
tradycji
4. działalność LGD

200 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1.

2.

Współorganizacja lub organizacja przedsięwzięć
związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz
promocją informacji i doświadczeń wśród
zainteresowanych podmiotów.
Wspieranie lokalnej tradycji - udział
w przedsięwzięciach mających na celu kultywowanie
tradycji lokalnej oraz rozwój obszarów wiejskich.

Konferencje, seminaria,
targi, wystawy, dożynki i
inne (minimum 1
impreza).
Święta lokalne, imprezy
tematyczne.

700 000,00

150 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
1.

2.

Imprezy targowe i wystawiennicze jako przykład
promocji regionu.

Lokalna tradycja, jako element rozwoju obszarów
wiejskich na Mazowszu; rolnictwo ekologiczne na
Mazowszu – warsztaty.

Udział w targach krajowych
i zagranicznych, promocja
dobrych praktyk realizowanych
na obszarach wiejskich
Województwa Mazowieckiego,
udział członków sieci
w rozpowszechnianiu wiedzy
i wymianie doświadczeń
(przynajmniej 1-2 imprezy
targowe w roku).
Cykl spotkań, skierowany do
Partnerów Sieci, propagujący:
1.produkt tradycyjny i
regionalny na Mazowszu
2. rolnictwo ekologiczne
a ochrona bioróżnorodności
3.promocja żywności
ekologicznej.

340 000,00

100 000,00
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3.

4.

5.

6.
7.

Lokalna tradycja dziedzictwem Mazowsza – publikacje.

Spotkania z tradycją dla dzieci i młodzieży.

Akademia Samorządowa – Rozwój Obszarów
Wiejskich.
Przewodnik inwestora – gminy i powiaty Województwa
Mazowieckiego.
Imprezy promocyjne i spotkania informacyjno –
szkoleniowe.

Publikacje związane
z dziedzictwem kulinarnym na
Mazowszu oraz promocja
produktu tradycyjnego –
opracowanie treści i druk.
Organizacja wystaw wigilijnych
i wielkanocnych, degustacja
potraw tradycyjnych,
propagowanie regionalnej
kultury i historii, warsztaty
etnograficzne - spotkania
z przedstawicielami ginących
zawodów.
Cykl szkoleń i spotkań
informacyjno – szkoleniowych
na temat funduszy
pomocowych.
Opracowanie treści i druk.
Współfinansowanie lokalnych
imprez, mających na celu
promocję Mazowsza, w tym
spotkań informacyjnych
mających na celu podnoszenie
wiedzy na temat instrumentów
finansowych kierowanych na
rozwój obszarów wiejskich.

60 000,00

80 000,00

80 000,00
30 000,00

80 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1.

2.

Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rolnictwa,
leśnictwa, łowiectwa, porejestrowego
doświadczalnictwa odmianowego oraz GMO.

Minimum: 2 spotkania, w tym
jedno połączone z podróżą
studyjną, minimum
1 publikacja, 1 seminarium,
2 warsztaty, 1 podróż studyjna.
Minimum: 4 konferencje lub
spotkania o niższej randze,
2 warsztaty, 4 seminaria,
1 wystawa, 2 publikacje.

242 000,00

475 000,00
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3.

4.

Wymiana wiedzy i doświadczeń oraz budowanie
współpracy sieciowej w zakresie dziedzictwa
kulturowego, w tym kulinarnego.
Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji
idei odnowy wsi.

Minimum: 1 konferencja lub
spotkanie o niższej randze,
2 seminaria, w tym co najmniej
jedno połączone z podróżą
studyjną, 2 publikacje, 2 targi.
Minimum 1 konferencja lub
spotkanie o niższej randze,
1 wystawa, 1 publikacja.

301 000,00

90 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1.

2.

3.

4.

Organizacja Międzynarodowych Targów Żywności
Ekologicznej „Ekogala”.

Organizacja Festiwalu Kultur i Kresowego Jadłaimprezy związanej z lokalną tradycją kresów
wschodnich.

Organizacja targów LGD – imprezy służącej
zwiększeniu efektywności realizacji lokalnej strategii
rozwoju.

Organizacja imprez o zasięgu lokalnym oraz

1.Organizacja stoisk
2.Promocja imprezy
3.Poczęstunek dla uczestników
targów z produktów
ekologicznych
4.Powołanie i praca komisji
konkursowej
5.Organizacja podsumowania
oraz zakup i wręczenie nagród
1.Organizacja stoisk
2.Promocja festiwalu
3. Poczęstunek dla uczestników
targów z produktów kresowych
4.Powołanie i praca komisji
konkursowe
5.Organizacja podsumowania
oraz zakup i wręczenie nagród
6.Zabezpieczenie imprezy
1.Organizacja stoisk
2.Promocja imprezy
3. Poczęstunek dla uczestników
targów z produktów lokalnych
4.Powołanie i praca komisji
konkursowej
5.Organizacja podsumowania
oraz zakup i wręczenie nagród
6.Zabezpiecznie imprezy
Organizacja stoisk
Zabezpieczenie imprez

400 000,00

80 000,00

120 000,00

200 000,00
35

5.
6.

7.

regionalnym z zakresu różnych aspektów działalności na
obszarach wiejskich.
Inicjatywy wspierające realizację LSR przez
poszczególne LGD.
Organizacja ogólnopolskiej imprezy
„XVII Dni Ziemniaka”.

Produkcja ogrodnicza szansą dla Podkarpacia.

Organizacja podsumowania
oraz zakup i wręczenie nagród
W porozumieniu z LGD
1. Promocja imprezy
2. Przygotowanie plantacji
odmianowych do ekspozycji
3. Organizacja stoisk dla
uczestników z kraju
i zagranicy
4. Publikacja materiałów
technologicznych,
informacyjnych i
promocyjnych
Organizacja regionalnej
wystawy ogrodniczej, tj.
- organizacja stoisk
- organizacja konkursów dla
producentów rolnych, firm
przetwórstwa owocowowarzywnego i młodzieży
szkolnej - dla promocji spożycia
owoców i warzyw
- publikacja materiałów
- zakup nagród
- podsumowanie i wręczenie
nagród

600 000,00

60 000,00

30 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1.

2.
3.

Organizacja seminarium wyjazdowego rolnikom
ekologicznym zainteresowanym przetwórstwem
i sprzedażą produktu oraz osobom zajmującym się
doradzaniem - gospodarstwo z przetwórstwem
w Niemczech, Targi w Norymberdze.
Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.
Organizacja 2 dniowej konferencji ekologicznej podczas

Współorganizacja imprezy.

19 300,00
Współorganizacja imprezy.

26 500,00
32 000,00
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Targów Agro Eko Turystycznych w Augustowie.
Organizacja seminarium wyjazdowego rolnikom
ekologicznym zainteresowanym przetwórstwem
i sprzedażą produktu oraz osobom zajmującym się
doradzaniem - gospodarstwa na terenie województwa
lubelskiego i podkarpackiego, Targi Ekogala
w Rzeszowie.
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Szepietowo 2010, Krajowa Wystawa Bydła
Udział w krajowych i zagranicznych imprezach
promocyjnych.
Publikacja broszury informacyjnej "Analiza zmiennych
kosztów produkcji - 2009r."
Zorganizowanie seminarium nt.„Od grupy inicjatywnej
do grupy producentów”.
Organizacja II Targów Agro Eko Turystycznych
w Augustowie połączone z konferencją.
Forum Rolnicze Województwa Podlaskiego.
Warsztaty szkoleniowe dla liderów wiejskich nt. „Gdzie
szukać pieniędzy, czyli od opracowania do rozliczania
projektu - dobre praktyki”.
Konkurs inicjatywa sołecka roku.
Targi przygranicza „Innowacje Rolnicze”.
Doświadczenia krajów Unii Europejskiej we wdrażaniu
KSOW – wyjazd studyjny.
Smaczne warsztaty kulinarne – ostoją tradycji obszarów
wiejskich.
Warsztaty oraz konkursy na temat obszarów
chronionych i lasów.
Promocja wiosek tematycznych Podlasia.
Aktywne Podlasie” – cykl 30 konferencji dla lokalnych
liderów na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów

Współorganizacja imprezy.

14 000,00

Współorganizacja imprezy.

129 000,00
80 000,00

Współfinansowanie.
Współorganizacja.
Współorganizacja.
Współorganizacja.
Współorganizacja.

6 600,00
2 700,00
10 000,00
6 000,00
8 000,00

Współorganizacja.
Współorganizacja.
Współorganizacja.
Współorganizacja.
Współorganizacja.
Współorganizacja.
Cykl 30 szkoleń.

26 000,00
50 600,00
50 000,00
13 500,00
20 000,00
20 000,00
73 000,00
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19.
20.
21.

wiejskich poświęconych.
Konkurs fotograficzny obszarów wiejskich dla dzieci
i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat.
Konkurs na najpiękniejszy ogród skierowany do
właścicieli zaprezentowanych ogrodów.
Cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla grup
producenckich z terenu województwa podlaskiego.

Współorganizacja.
Współorganizacja.
Współorganizacja.

15 000,00
15 000,00
20 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO)
w celu stworzenia listy roślin zalecanych do uprawy.
Popularyzacja zachodzących procesów integracyjnych
wśród rolników i mieszkańców wsi w tworzeniu nowej
jakości w rolnictwie.
Konferencja nt. wdrażania standardów ochrony
środowiska.
Nowoczesne systemy wdrażania innowacyjnych metod
zagospodarowania nawozów naturalnych służących
ochronie środowiska i ograniczaniu odpływu azotu ze
źródeł rolniczych.
Wymiana doświadczeń i „know-how” z partnerami
z Brandenburgii w zakresie funkcjonowania biogazowni.

Promocja szeroko rozumianego rolnictwa i obszarów
wiejskich regionu podczas imprez krajowych (w tym
o charakterze międzynarodowym)/ udział
w seminariach/ konferencjach.

Badania naukowe.

200 000,00

Szkolenia informacyjnopromocyjne lub/i sympozjum
lub/i broszura.

30 000,00

Organizacja i obsługa
konferencji/ wydanie broszury.

10 000,00

Seminarium/ seminaria
powiatowe połączone z
pokazem kompostowania/
broszura.
Organizacja wyjazdu/
zapoznanie pomorskich
rolników z działającymi na
terenie Brandenburgii
biogazowniami, technologią
produkcji.
Organizacja stoisk/
uczestnictwo pracowników SR
KSOW/ Samorządu
Województwa/ partnerów
KSOW.

7 000,00

50 000,00

200 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1.

Wsparcie imprez lokalnych promujących żywność

Dofinansowanie imprez
lokalnych realizowanych przez

160 000,00

38

2.
3.
4.

ekologiczną, lokalną tradycję, rolnictwo, rozwój
obszarów wiejskich, fundusze europejskie.
Szkolenia w zakresie ekologii, agroturystyki, ochrony
środowiska, odnawialnych źródeł energii.
Akademickie forum rozwoju obszarów wiejskich.

partnerów KSOW.
Organizacja cyklu szkoleń.
Organizacja spotkań młodzieży
wiejskiej.

Współorganizacja targów, wystaw, pokazów
promujących rozwój obszarów wiejskich.

250 000,00
100 000,00
600 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Konferencje mające na celu m.in. pogłębienie zagadnień
dotyczących polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz
rozpowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych
rozwiązań w realizacji działań na poziomie krajowym
i międzynarodowym.
Wyjazdy studyjne mające na celu m.in.
rozpowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych
rozwiązań realizowanych na poziomie krajowym
i międzynarodowym, oraz służące wymianie
doświadczeń w zakresie zrealizowanych przedsięwzięć.
Wizyty studyjne krajowe producentów produktu
tradycyjnego i regionalnego z woj. świętokrzyskiego do
przedsiębiorców należących do sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Warmia-Mazury-Powiśle.
Wyjazdy studyjne krajowe z zakresu przetwórstwa
produktów rolnictwa ekologicznego oraz z dziedziny
odnawialnych źródeł energii.
Wyjazdy studyjne zagraniczne do regionu
przedsiębiorców z Europejskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego w celu wymiany doświadczeń w zakresie
realizacji przedsięwzięć związanych z promocją
żywności.
Wyjazdy studyjne dla rolników na międzynarodowe

Około 4 konferencji.

210 000,00
Około 4 wyjazdów studyjnych.

60 000,00
1 raz w roku.

40 000,00
1 raz w roku.

60 000,00
1 raz w roku.

120 000,00
1 raz w roku.

20 000,00
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7.

wystawy rolnicze AGROSZOŁ w Bednarach
k/Poznania.
Publikacje – zamieszczenie informacji nt. PROW
i KSOW w wydawnictwach specjalistycznych
i promocyjnych oraz inne publikacje.

340 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1.
2.
3.

Organizacja regionalnych konferencji związanych
z rozwojem obszarów wiejskich, żywnością naturalną
tradycyjną, regionalną i produkcja ekologiczną.
Publikacja i dystrybucja materiałów wydawniczych nt.
dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
(agroturystyka, ekologia, projekty innowacyjne).
Organizacja konferencji związanych z rozwojem
obszarów wiejskich w zakresie rozpowszechniania
projektów innowacyjnych na terenach wiejskich.

260 000,00
50 000,00
20 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
1.
2.

3.

Współorganizacja i udział w targach oraz innych
przedsięwzięciach promocyjnych o tematyce związanej
z rozwojem obszarów wiejskich.
Propagowanie wiedzy na temat możliwości
wykorzystania środków z programów unijnych na
obszarach wiejskich.
Propagowanie dobrych praktyk w rozwoju obszarów
wiejskich.

Kontynuacja działania
rozpoczętego w roku 2009.
Kontynuacja działania
rozpoczętego w roku 2009.
Konferencje, szkolenia,
wyjazdy studyjne.
Informacja o dobrych
praktykach i projektach
innowacyjnych, informacja
w prasie specjalistycznej,
organizacja wystaw
i prezentacji, międzynarodowa
wymiana informacji o dobrych
praktykach w ramach ESOW
z państwami UE, z którymi
Województwo Wielkopolskie

540 000,00

150 000,00

135 000,00
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

Wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinie rozwoju
obszarów wiejskich w ramach Krajowej i Europejskiej
Sieci Obszarów Wiejskich – Wielkopolski, Otwarty
Uniwersytet Rozwoju Lokalnego.
Działania wspierające Regionalną Odnowę Wsi.
Wsparcie działań mieszkańców wsi w podejmowaniu
innowacyjnej działalności gospodarczej.
Identyfikacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń
związanych z grupami producentów rolnych.
Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych
działających na obszarach wiejskich.
Aktywizacja kobiet na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich.

ma podpisane umowy
o współpracy, wsparcie dla
tworzenia wiosek tematycznych
w Wielkopolsce.
Cykl wykładów pracowników
naukowych i praktyków
z Polski i Unii Europejskiej
poświęcony rozwojowi
lokalnemu i regionalnemu.

24 000,00
120 000,00
55 000,00
70 000,00
40 000,00
55 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udział w krajowych targach o tematyce związanej
z rozwojem obszarów wiejskich.
Wspieranie inicjatyw promujących obszary wiejskie
poprzez wystawy i pokazy.
Promowanie obszarów wiejskich z wykorzystaniem
dostępnych nośników informacyjnych m.in. strony
internetowe, prasa, radio, tv.
Publikacje i broszury, informacja o rozwoju obszarów
wiejskich i terenów wiejskich.
Konferencje, seminaria poświęcone wymianie
doświadczeń z innymi państwami członkowskimi.
Działanie promocyjne związane z rozwojem obszarów
wiejskich, m.in. promocja produktów regionalnych
Pomorza Zachodniego.

100 000,00
100 000,00
20 000,00
300 000,00
150 000,00
500 000,00
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7.

Wsparcie spotkań dotyczących możliwości
pozyskiwania funduszy na realizację projektów.

10 000,00

BUDŻET DZIAŁANIA

3.3.

18 055 200,00

Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między
lokalnymi grupami działania
Ramowy harmonogram

L.p.

Działanie

Dodatkowe informacje
I

2010
II III

IV

I

2011
II III

Indykatywny
budżet (PLN)
IV

SEKRETARIAT CENTRALNY
1.

Szkolenia dla Lokalnych Grup Działania.

405 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1.

2.

Szkolenia tematyczne LGD według wskazanych
potrzeb, m.in. procedur funkcjonowania LGD,
zagadnienia formalno-prawne, przygotowanie LGD do
audytorów i kontroli, rachunkowość i finanse, wymogi
dot. działań osi 4 Leader oraz zasady rozwoju
współpracy partnerskiej, aktywizowania społeczności
lokalnych, zarządzanie organizacją partnerską.
Spotkania wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy
LGD.

Minimum raz na kwartał
(6-8 szkoleń).
120 000,00

8 spotkań (4 rocznie).

80 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
1.

Przygotowanie programu szkoleniowego oraz
organizacja szkolenia dla LGD w zakresie zwiększania
potencjału administracyjnego LGD według tematyki
uzgodnionej z LGD.

170 000,00
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2.
3.
4.

Wymiana doświadczeń i współpraca z LGD z innych
regionów oraz krajów europejskich - wizyty studyjne,
seminaria, spotkania.
Wsparcie współpracy między LGD z KujawskoPomorskiego a partnerami z innych regionów kraju oraz
z zagranicy.
Upowszechnienie informacji o działaniach LGD, w tym
realizowanych w ramach Planu działania KSOW m.in.
poprzez portal internetowy.

240 000,00
25 000,00
20 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
1.

2.

3.

4.

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych LGD.

Cykl szkoleń dla LGD.

Seminaria.

Identyfikacja partnerów zagranicznych dla LGD.

Przeprowadzenie badań
ankietowych wśród Lokalnych
Grup Działania z terenu
Województwa Lubelskiego,
przygotowanie programu
szkoleń.
Usługa przeprowadzenia cyklu
szkoleń dla Lokalnych Grup
Działania, w tym szkoleń
tematycznych dla Zarządów
i Rad LGD.
Agroturystyka i turystyka
wiejska, produkt regionalny
i tradycyjny szansą dla rozwoju
przedsiębiorczości na wsi –
spotkania informacyjno –
szkoleniowe.
Pozyskiwanie informacji
i umieszczanie ofert współpracy
na stronie internetowej KSOW,
aktualizacja danych.

-

120 000,00

90 000,00

-

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1.

Szkolenia tematyczne według potrzeb wskazanych przez
LGD.

Minimum raz na pół roku
organizacja szkolenia
dla przedstawicieli LGD

100 000,00
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Zakres prac:
Organizacja szkoleń,
zapewnienie ekspertów,
moderatorów, wykładowców,
opracowanie i wydanie
materiałów szkoleniowych
2 szkolenia rocznie.

2.
3.

Spotkania wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy
LGD.
Publikacje na temat działalności LGD.

Minimum 4 spotkania
(2 spotkania rocznie).
1 publikacja

80 000,00
50 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1.

Szkolenia dla LGD.

2.

Spotkania dla LGD w celu wymiany doświadczeń.

Tematyka uzależniona od
bieżących potrzeb zgłaszanych
przez LGD.

120 000,00
40 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1.

Organizacja szkoleń tematycznych dla LGD.

Szkolenia (nabywanie oraz
doskonalenie umiejętności,
szkolenia tematyczne),
warsztaty.

180 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
1.

2.

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych LGD.

Cykl programów szkoleniowych dla przedstawicieli
Lokalnych Grup Działania.

Przeprowadzenie ankiety
i rozpowszechnienie jej poprzez
pocztę elektroniczną i stronę
internetową wśród
przedstawicieli Lokalnych Grup
Działania z terenu
Województwa Mazowieckiego.
Usługa przeprowadzenia cyklu
szkoleń - forma (np.: spotkania
informacyjno szkoleniowe,
e-lerning) i zakres ( np.:
rachunkowość i zarządzanie,
marketing regionalny, prawo
zamówień publicznych) według

-

100 000,00
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3.

4.

5.

6.

Seminaria.

Badania i analizy.

Identyfikacja partnerów zagranicznych dla LGD.

Potencjał Lokalnych Grup Działania na terenie
Mazowsza – film promocyjny.

zdefiniowanych potrzeb.
Agroturystyka i turystyka
wiejska, szansą dla rozwoju
przedsiębiorczości na wsi –
spotkania informacyjno –
szkoleniowe.
Analiza realizacji projektów
wchodzących w zakres
wybranych lokalnych strategii
rozwoju – przeprowadzenie
badania i opublikowanie
wyników.
Pozyskiwanie informacji
i umieszczanie ofert współpracy
na stronie internetowej KSOW,
aktualizacja danych.
Film promocyjny na temat
dotychczasowego dorobku,
potencjału turystycznego,
ciekawych imprez, ciekawych
ludzi, tradycji, historii i kultury
na terenie funkcjonowania
Lokalnych Grup Działania
z terenu Mazowsza. Promocja
tradycyjnej żywności
w poszczególnych subregionach
województwa.

50 000,00

80 000,00

-

150 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1.
2.

Przygotowanie i realizacja programu szkoleniowego dla
LGD.
Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy LGD, w tym
budowanie współpracy sieciowej.

Minimum 2 spotkania,
5 tematów szkoleniowych.
Minimum 4 spotkania.

70 000,00
20 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1.
2.

Organizacja spotkań Podkarpackiego Forum LGD.
Szkolenia.

Wg zapotrzebowania LGD.
Wg zapotrzebowania LGD.

20 000,00
50 000,00
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SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1.
2.
3.

Przygotowanie programu szkoleniowego oraz
organizacja szkolenia dla LGD w zależności od
zgłaszanych potrzeb.
Organizacja spotkań koordynacyjnych przedstawicieli
LGD między innymi w celu zbadania potrzeb
szkoleniowych, wymiany doświadczeń.
Szkolenia w zakresie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich.

Organizacja szkoleń w pełnym
zakresie.

150 000,00

Organizacja konferencji.

100 000,00
Organizacja szkoleń w pełnym
zakresie.

70 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1.

Szkolenia dla LGD, w tym organizacja spotkań
Pomorskiej Sieci Leader.

2.

Krajowe i zagraniczne wyjazdy studyjne dla pomorskich
LGD/ uczestnictwo w imprezach o znaczącym zasięgu.
I Zjazd Lokalnych Grup Działania Polski Północnej
(województw sąsiadujących z województwem
pomorskim).

3.

Pełna organizacja szkoleń jedno
lub kilkudniowych dla
Pomorskiej Sieci Leader.

200 000,00
200 000,00

Organizacja i obsługa imprezy/
współfinansowanie pobytu.

230 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1.

Organizacja szkoleń dla LGD.

2.

Wsparcie współpracy LGD w ramach nieformalnej Sieci
LGD Silesia Leader Network.

3.

Promocja działalności LGD poprzez audycje telewizyjne
i broszury.

Szkolenia dla LGD według
opracowanego programu i
zapotrzebowania.
Organizacja spotkań LGD
w ramach Silesia Leader
Network.
Audycje telewizyjne, publikacja
broszur.

100 000,00
40 000,00
100 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1.

Przygotowanie zakresu i planu szkoleń, spotkań
informacyjnych oraz organizacja szkoleń dla LGD
w regionie m.in. z zakresu realizacji osi IV PROW

Około 4 szkolenia.

160 000,00

46

2007-2013, dotyczące systemów jakości żywności oraz
roli produktu regionalnego tradycyjnego.
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1.

Organizacja szkoleń/konferencji dla LGD
z województwa warmińsko – mazurskiego oraz spotkań
mających na celu wymianę doświadczeń pomiędzy
Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa
warmińsko – mazurskiego i innych województw.

50 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
1.

2.

Przygotowanie programu szkoleniowego i organizacja
szkoleń dla LGD.

Wsparcie nawiązywania współpracy pomiędzy LGD
„współpraca, a nie konkurencja” wymiana doświadczeń.

Warsztaty, seminaria,
konferencje zorganizowane
przez SR KSOW, warsztaty
wędrowne, mentoring, szkoła
liderów rozwoju lokalnego,
zapewnienie udziału LGD
w seminariach, konferencjach
organizowanych przez
podmioty zewnętrzne.
Wsparcie działania
Wielkopolskiej Sieci LGD,
organizacja wizyt studyjnych.

170 000,00

130 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1.
2.
3.
4.

Organizacja programów szkoleniowych, organizacja
szkoleń i warsztatów dla LGD.
Organizacja konferencji, seminariów i spotkań dla LGD.
Wyjazd studyjny dla LGD w celu zdobywania
i doskonalenia umiejętności zarządczych podmiotów
zaangażowanych we wdrażanie PROW.
Uaktualnianie wiedzy za pośrednictwem e-learninig.

BUDŻET DZIAŁANIA

30 000,00
35 000,00
35 000,00
5 000,00
4 185 000,00
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3.4.

Zarządzanie siecią
Ramowy harmonogram

L.p.

Działanie

Dodatkowe informacje
I

2010
II III

IV

I

2011
II III

Indykatywny
budżet (PLN)
IV

SEKRETARIAT CENTRALNY
1.
2.

Szkolenia dla pracowników Sekretariatu KSOW.
Materiały informacyjno-promocyjne na temat Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich.
3.
Działania informacyjno-promocyjne dotyczące Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich.
4.
Monitoring funkcjonowania KSOW.
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1.
Wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne pracowników
Minimum 5 wyjazdów
Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz pracowników
studyjnych.
mających w zakresie obowiązków współpracę w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (w tym
koordynatorów ESRDK) celem wymiany doświadczeń
w zakresie funkcjonowania KSOW i realizacji działań
objętych Planem działania KSOW na lata 2008-2009.
2.
Organizowanie spotkań, seminariów, konferencji z
Minimum 3 spotkania.
udziałem partnerów Sieci, w zakresie tematów
problematycznych wynikających z zakresu działania
KSOW. Liczba spotkań będzie uzależniona od
zgłaszanych przez partnerów potrzeb.
3.
Wydanie folderów promujących działania zrealizowane Wydanie 1 folderu.
w ramach Planu działania KSOW na lata 2008-2009
w województwie dolnośląskim.
4.
Wydanie folderów promujących działania zrealizowane Wydanie 1 folderu.

80 000,00
425 000,00
200 000,00
-

35 000,00

20 000,00

10 000,00
10 000,00
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5.

w ramach Planu działania KSOW w województwie
dolnośląskim w roku 2010.
Biuletyn informujący o zadaniach zaplanowanych do
realizacji w Planie działania KSOW na lata 2010-2011
wraz z terminarzem wydarzeń z zakresu promocji
produktów tradycyjnych, regionalnych,
agroturystycznych i ekologicznych.

Minimum 2.
100 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Budowa i aktualizacja bazy danych o uczestnikach
regionalnych KSOW.
Budowa i aktualizacja regionalnego kalendarium
działań KSOW.
Działania organizacyjne przy realizacji planu działania
Sekretariatu Regionalnego KSOW.
Obsługa merytoryczna regionalnego portalu
internetowego KSOW.
Organizacja spotkań, seminariów i konferencji oraz
innych imprez służących wzmocnieniu powiązań
KSOW.
Organizacja przedsięwzięć informacyjnych
i promujących KSOW oraz realizowany "Plan
Działania" w mediach.
Organizacja konferencji konsultacyjnych dotyczących
KSOW oraz Planu Działania na lata 2012-2013.
Promocja KSOW i działań regionalnych Sekretariatu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

60 000,00
50 000,00
120 000,00
60 000,00
48 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
1.

Elementy systemu wizualizacji KSOW.

Projekt graficzny i wykonanie
gadżetów z logo KSOW, w tym
również ulotek informacyjnych
o KSOW, wykonanie

100 000,00
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2.

3.

Dodatki tematyczne do gazet.

Publikacje promujące Lubelszczyznę.

elementów systemu informacji
wizualnej KSOW.
Wkładki tematyczne do
tygodników regionalnych –
rozwój obszarów wiejskich,
promocja najlepszych praktyk,
wymiana wiedzy i doświadczeń.
Przygotowanie i druk
opracowań promujących region.

10 000,00
40 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1.

2.

3.

Wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne pracowników
Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz pracowników
mających w zakresie obowiązków współpracę w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich celem wymiany
doświadczeń w zakresie funkcjonowania KSOW
i realizacji działań objętych Planem Działania Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010 – 2011.
Organizowanie spotkań, seminariów , konferencji
z udziałem partnerów Sieci, w zakresie tematów
problematycznych wynikających zakresu działania
KSOW. Liczba spotkań będzie uzależniona od
zgłaszanych przez partnerów potrzeb.
Dystrybucja Biuletynu KSOW.

Minimum 5 wizyt
studyjnych.
70 000,00

Minimum 3 spotkania.
150 000,00
-

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1.

2.

Wyjazdy z udziałem pracowników sekretariatu
regionalnego.

Biuletyn informacyjny KSOW.

1.uczestnictwo
w spotkaniach, seminariach,
konferencjach w celu wymiany
doświadczeń nt.
funkcjonowania KSOW
2. uczestnictwo w szkoleniach
Raz na kwartał
Tłumaczenie na język angielski
i niemiecki
Monitorowanie oraz ocena

50 000,00

160 000,00
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3.

4.

Współpraca z mediami.

zasięgu i skuteczności działań
1. Produkcje filmowe
2. Wkładki do prasy
3.Ogłoszenia w prasie i telewizji
na temat inicjatyw
podejmowanych przez KSOW

Materiały informacyjno-promocyjne dot.
PROW/KSOW.

80 000,00
100 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programy telewizyjne informujące o KSOW.
Wkładka nt. KSOW i działalności partnerów
w regionalnej prasie.
Materiały promocyjne i gadżety reklamowe.
Publikacja i dystrybucja opracowań m.in. o produktach
tradycyjnych w Województwie Małopolskim.
Spotkania, seminaria z zakresu rozwoju obszarów
wiejskich.
Monitoring funkcjonowania KSOW.

Minimum 2 programy.
Minimum 4 wkładki.

100 000,00
160 000,00
200 000,00
300 000,00

Ilość spotkań zgodna z
bieżącym
zapotrzebowaniem.
Zgodnie z zaleceniami SC

50 000,00
-

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
1.

2.

3.

Elementy systemu wizualizacji KSOW.

Dodatki tematyczne do gazet.

Produkt tradycyjne – zdjęcia wielkoformatowe.

Projekt graficzny i wykonanie
gadżetów z logo KSOW, w tym
również ulotek informacyjnych
o KSOW, wykonanie
elementów systemu informacji
wizualnej KSOW.
Wkładki tematyczne do
tygodników regionalnych –
rozwój obszarów wiejskich,
promocja najlepszych praktyk,
wymiana wiedzy i doświadczeń.
Opracowanie zdjęć
wielkoformatowych produktów
tradycyjnych i regionalnych z

150 000,00

10 000,00

30 000,00
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4.

Publikacje promujące Mazowsze.

terenu Mazowsza.
Druk opracowań promujących
region, będących w posiadaniu
Samorządu Województwa
Mazowieckiego.

30 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1.

Współpraca z partnerami KSOW, aktywizacja partnerów Spotkania z partnerami KSOW,
w tym spotkania koordynacyjne
KSOW.

2.

Akcja informacyjno-promocyjna dotycząca KSOW.

3.

Materiały, gadżety promocyjne KSOW oraz systemy
informacji wizualnej KSOW.
Bieżący monitoring realizacji Planu działania KSOW
oraz funkcjonowania KSOW w województwie.

4.

dotyczące realizacji Planu
działania – realizacji wg
potrzeb.
Np. spoty, audycje, artykuły,
wkładki nt. KSOW, w tym
realizacji Planu działania.

20 000,00

70 000,00
120 000,00

Analizy pracowników SR.

-

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1.

2.

Organizacja spotkań koordynacyjnych.

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dystrybucja
materiałów promocyjnych dotyczących KSOW.

Zabezpieczenie logistyczne
(miejsce szkolenia, wyżywienie,
sprzęt techniczny).
Opracowani programu,
materiały szkoleniowe.
Materiały na potrzeby
konferencji, spotkań, szkoleń
oraz dla partnerów KSOW.

20 000,00

100 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1.

2.

Wyjazdy krajowe związane z udziałem pracowników
sekretariatu regionalnego w imprezach ogólnopolskich,
regionalnych i lokalnych dotyczących rozwoju obszarów
wiejskich.
Wyjazdy studyjne z udziałem pracowników sekretariatu

Udział pracowników
sekretariatu regionalnego
KSOW.

30 000,00

Udział pracowników
sekretariatu regionalnego

25 000,00
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3.
4.

regionalnego w celu wymiany doświadczeń w zakresie
funkcjonowania KSOW.
Współpraca z mediami.
Materiały promocyjne dotyczące KSOW.

KSOW.

150 000,00
120 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1.
2.

3.

4.

5.

Organizacja stoisk KSOW.
Kwartalnik KSOW.

Artykuły/ audycje sponsorowane.

Materiały promocyjne SR KSOW.

Informatory/ poradniki/ broszury informacyjne.

W zależności od potrzeb.
Informacje nt. tematyki szeroko
związanej z rozwojem obszarów
wiejskich/ działań i inicjatyw
partnerów KSOW.
Informacje nt. tematyki szeroko
związanej z rozwojem obszarów
wiejskich/ działań i inicjatyw
partnerów KSOW.
Materiały reklamowe
i upominkowe na bieżące
potrzeby promocyjne
i organizowane/
współorganizowane imprezy.
W zależności od potrzeb.

30 000,00
90 000,00

60 000,00

200 000,00
60 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1.
2.
3.

Organizacja warsztatów dla partnerów sieci celem ich
aktywizacji we wdrażaniu polityki rozwoju obszarów
wiejskich.
Zakup materiałów promocyjnych.
Kampanie medialne.

Organizacja spotkań.

100 000,00
200 000,00
50 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1.
2.

Wyjazdy studyjne krajowe z udziałem pracowników
sekretariatu regionalnego w celu wymiany doświadczeń
w zakresie funkcjonowania KSOW.
Organizacja spotkań pracowników sekretariatów KSOW
w celu wymiany doświadczeń z zakresu realizacji Planu

6 000,00
1 raz w roku.

80 000,00
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3.
4.
5.
6.

działania.
Koszty związane z zabezpieczeniem funkcjonowania
baz danych.
Informacja w mediach o realizowanych konkursach,
targach i innych przedsięwzięciach.
Audycja radiowa oraz spot reklamowy w telewizji.
Materiały promocyjne i informacyjne na potrzeby
spotkań, wizyt, wyjazdów, konkursów, szkoleń itp. oraz
pozostałe materiały promujące PROW i KSOW.

40 000,00
80 000,00
80 000,00
100 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1.

2.
3.
4.
5.

Wyjazdy studyjne z udziałem pracowników sekretariatu
regionalnego w imprezach ogólnopolskich, regionalnych
i lokalnych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich
oraz w celu wymiany doświadczeń w zakresie
funkcjonowania KSOW.
Koszty związane z zamieszczaniem informacji na temat
realizowanych działań i wydarzeń w zakresie KSOW,
w mediach o zasięgu regionalnym.
Publikacja Biuletynu KSOW województwa warmińsko- Kwartalnik.
mazurskiego.
Materiały promocyjne dotyczące KSOW.
Monitoring funkcjonowania KSOW.

10 000,00

30 000,00
50 000,00
60 000,00
-

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
1.
2.

3.

Materiały promocyjne dotyczące KSOW.
Rozwój sieci – wspieranie aktywizacji i współpracy
partnerów KSOW.
Działania informacyjno-promocyjne.

140 000,00
Spotkania, seminaria
i konferencje poświęcone
aktywizacji i współpracy
partnerów KSOW.
Działania informacyjnopromocyjne, informacje
w mediach o realizowanych
działaniach, seminarium dla

30 000,00

150 000,00
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dziennikarzy.

4.
5.

Szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego
zajmujących się zagadnieniami związanymi z KSOW.
Monitoring funkcjonowania KSOW.

40 000,00
10 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1.
2.
3.
4.

Spotkania, seminaria i konferencje poświęcone
aktywizacji partnerów sieci.
Działania informacyjno-promocyjne KSOW –
publikacja i dystrybucja ulotki informacyjnej dotyczącej
KSOW.
Budowa i aktualizacja bazy danych o partnerach KSOW,
monitoring funkcjonowania KSOW.
Zakup materiałów promocyjnych.

12 000,00
18 000,00
110 000,00

BUDŻET DZIAŁANIA

3.5.

5 499 000,00

Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej
Ramowy harmonogram

L.p.

Działanie

Dodatkowe informacje
I

2010
II III

IV

I

2011
II III

Indykatywny
budżet (PLN)
IV

SEKRETARIAT CENTRALNY
1.
2.
3.

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w ramach
Planu Działania Strategii UE dla regionu Morza
Bałtyckiego.
Współpraca z organizacjami międzynarodowymi
działającymi w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Porozumienie o współpracy Polska-Włochy.

140 000,00
150 000,00
600 000,00
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4.
5.

Wizyty studyjne mające na celu wymianę doświadczeń
i dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich.
Konferencje, seminaria dotyczące wymiany
doświadczeń i współpracy międzyterytorialnej oraz
transnarodowej.

780 000,00
340 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Składka członkowska w Europejskiej Sieci
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego ESRDK.
Zakup logo ESRDK obligatoryjnego dla członków
Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego.
Organizacja regionalnych spotkań promujących
tradycyjne produkty regionalne i lokalne zwyczaje z tym
związane.
Organizacja Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi.
Udział Województwa Dolnośląskiego w wydarzeniach
targowo-wystawienniczych o tematyce związanej
z systemami jakości żywności w kraju i zagranicą.

2 składki.
2 składki.

70 000,00
20 000,00

2
20 000,00
4 spotkania (2 w roku).
30 000,00
1
Minimum 8. Planowany
jest udział w targach
krajowych i zagranicznych
tj.: Grüne Woche, Biofach,
Agrotravel, Sial (2010),
Anuga (2011), Eko Gala,
Polagra Food, Natura
Food.

400 000,00

520 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
1.
2.

Udział ekspertów krajowych i zagranicznych
w działaniach regionalnych mających na celu rozwój
obszarów wiejskich.
Wizyty studyjne na temat aspektów rozwoju obszarów
wiejskich w regionach UE.

60 000,00
240 000,00
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3.

Poszukiwanie partnerów zagranicznych dla lokalnych
organizacji, uczestników sieci.

10 600,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
1.

2.

Wizyty studyjno – szkoleniowe.

Szkolenia.

Cykl wizyt krajowych i
zagranicznych w związku z
wymianą doświadczeń i
dobrych praktyk związanych z:
agroturystyką, ekologią,
odnawialnymi źródłami energii,
przetwórstwem i marketingiem
produktów rolnych.
Nawiązywanie współpracy
partnerów działających w
obszarze wiejskim w tym LGD
oraz grup producentów.
Wizyty szkoleniowe dla
ekspertów SR KSOW i UM
w związku z funkcjonowaniem
Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich i organizacją
zaplanowanych działań.

1 000 000,00

50 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1.
2.
3.
4.

Składka członkowska w Europejskiej Sieci
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego ESRDK.
Zakup logo ESRDK obligatoryjnego dla członków
Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego.
Organizacja regionalnych spotkań promujących
tradycyjne produkty regionalne i lokalne zwyczaje z tym
związane.
Udział Województwa Lubuskiego w wydarzeniach
targowo – wystawienniczych o tematyce związanej
z systemami jakości żywności i turystyki wiejskiej oraz
rozwojem obszarów wiejskich w kraju i zagranicą.

2 składki.

40 000,00

2 loga.
20 000,00
4 spotkania (2 spotkania
w roku).
Planowany jest udział
w najważniejszych targach
krajowych i zagranicznych
takich jak: Grüne Woche,
Biofach, Agrotravel, Sial

100 000,00

500 000,00
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(2010), Anuga (2011) Eko
Gala, Polagra Food, Natura
Food i inne.

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1.

Organizacja wyjazdów studyjnych.

1. wyjazdy studyjne z zakresu
rozwoju obszarów wiejskich
2.wyjazdy studyjne dla LGD
inicjujące i wspierające projekty
współpracy

250 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1.
2.

Wyjazdy w celu wymiany informacji, doświadczeń
i know-how z zakresu rozwoju obszarów wiejskich
Wymiana informacji i doświadczeń poprzez wyjazdy
w celu udziału w przedsięwzięciach dotyczących
rozwoju obszarów wiejskich mające na celu wymianę
informacji, doświadczeń i know-how.

Wizyty studyjne krajowe,
zagraniczne.

150 000,00

Wyjazdy krajowe lub
zagraniczne związane z
udziałem partnerów KSOW
oraz pracowników sekretariatu
regionalnego KSOW w:
targach, konferencjach,
szkoleniach, warsztatach,
seminariach itp.

150 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
1.

2.

Wizyty studyjne.

Szkolenia.

Cykl wizyt krajowych
i zagranicznych w związku
z wymianą doświadczeń
i dobrych praktyk.
Wizyty studyjne dla
pracowników SR KSOW
i UM w związku
z funkcjonowaniem Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich.

350 000,00

60 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1.

Realizacja porozumienia dotyczącego Programu
konsolidacji towarowych producentów rolnych
województwa opolskiego.

Minimum: 3 podróże studyjne,
1 warsztat, 1 spotkanie,
4 seminaria.

149 000,00
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2.
3.

Podróże studyjne z zakresu rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich.
Udział w targach, kiermaszach z zakresu rolnictwa i
rozwoju obszarów wiejskich.

Minimum 1 podróż.
Minimum 2 przedsięwzięcia.

40 000,00
132 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1.

Organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” we
współpracy z partnerami krajowymi
i międzynarodowymi.

Organizacja wyjazdów
studyjnych, wizyt, konferencji,
targi.

200 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Opracowanie i wydanie katalogu produktów lokalnych
i z obszarów wiejskich z województwa podlaskiego.
Wyjazd studyjny przedstawicieli LGD i specjalistów
PODR współpracujących z LGD do funkcjonujących
LGD w Polsce południowej celem poznania dobrych
praktyk.
Wyjazd studyjny przedstawicieli NGOs z obszarów
wiejskich i specjalistów PODR współpracujących
z NGOs do funkcjonujących NGOs w województwie
opolskim celem poznania dobrych praktyk.
Wyjazd studyjny potencjalnych przetwórców płodów
rolnych do funkcjonujących podmiotów gospodarczych
w Wielkopolsce i na targi przetwórstwa w Poznaniu.
Organizacja wyjazdów studyjnych w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich.
Organizacja wyjazdów studyjnych dla LGD
wspierających projekty współpracy.
Wizyta studyjna w najciekawszych gospodarstwach
agroturystycznych z obszaru województwa podlaskiego.

20 000,00
27 000,00

28 000,00

9 200,00
180 000,00
100 000,00
12 800,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1.

Promocja szeroko rozumianego rolnictwa i obszarów

Organizacja stoisk/

200 000,00
59

wiejskich regionu podczas imprez zagranicznych/ w tym
udział w seminariach/ konferencjach.

uczestnictwo pracowników SR
KSOW/ Samorządu
Województwa/ partnerów
KSOW.

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1.

2.

Organizacja wyjazdów studyjnych w celu zapoznania się
z doświadczeniami innych krajów UE dotyczących
odnawialnych źródeł energii, lokalnej tradycji, produktu
regionalnego.
Organizacja prezentacji regionalnej w zagranicznych
targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów
wiejskich.

280 000,00

100 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1.

Organizacja wizyt studyjnych w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich.

40 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1.

2.

3.

Organizacja wizyt studyjnych w zakresie wymiany
wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie
odnawialnych źródeł energii, biogazownii oraz rozwoju
obszarów wiejskich, w tym wymiana ekspertów w
zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Organizacja wizyt studyjnych w zakresie wymiany
wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie realizacji
przedsięwzięć związanych z promocją produktów
regionalnych i tradycyjnych oraz produktów rolnictwa
ekologicznego, organizacja łańcucha produkcji
i dystrybucji.
Organizacja wizyt studyjnych w zakresie wymiany
wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie
funkcjonowania LGD, grup producentów rolnych,
producentów ekologicznych oraz branżowych związków

400 000,00

400 000,00

200 000,00
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producentów rolnych.
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
1.

Wspieranie projektów współpracy między podmiotami
działającymi na obszarach wiejskich.

2.

Działania na rzecz zaangażowania młodych ludzi –
uczniów, studentów w rozwój obszarów wiejskich.

3.

Organizacja wymiany doświadczeń, wspieranie
możliwości nawiązywania różnych form współpracy
pomiędzy podmiotami działającymi na obszarach
wiejskich.

Między innymi wspieranie
projektów współpracy
realizowanych przez LGD.
Organizacja szkoleń, wyjazdów
studyjnych, wizyt, konferencji,
udział w targach.
Organizacja wyjazdów
studyjnych, wizyt, konferencji,
udział w targach.

80 000,00
120 000,00

450 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1.

2.
3.
4.

Wyjazdy studyjne partnerów sieci w celu nawiązywania
różnych form współpracy między podmiotami
działającymi na obszarach wiejskich, a podmiotami
zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich.
Konferencje, seminaria i wymiana ekspertów.
Uczestnictwo w targach i spotkaniach dotyczących
rozwoju obszarów wiejskich.
Przygotowanie działań dotyczących promocji produktów
regionalnych przez podmioty działające na obszarach
wiejskich, m.in. udział w targach, konferencjach.

BUDŻET DZIAŁANIA

50 000,00
25 000,00
75 000,00
150 000,00
9 518 600,00
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3.6.

Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej
Ramowy harmonogram

L.p.

Działanie

Dodatkowe informacje
I

2010
II III

IV

I

2011
II III

Indykatywny
budżet (PLN)
IV

SEKRETARIAT CENTRALNY
1.
2.

3.

4.
5.

Projekt współpracy w zakresie promocji żywności
wysokiej jakości.
Krajowa konferencja dla doradców i ekspertów
współpracujących z lokalnymi grupami działania na
temat: „Ocena funkcjonowania systemu wsparcia dla
LGD we wdrażaniu LSR – doświadczenia i wizja
przyszłości”.
Współpraca ze szkołami wyższymi, instytucjami
naukowymi i branżowymi, doradztwem rolniczym,
podmiotami zainteresowanymi rozwojem obszarów
wiejskich.
Organizacja wyjazdu studyjnego na temat
funkcjonowania agroturystycznych gospodarstw
edukacyjnych we Francji.
Udział w seminariach, spotkaniach, konferencjach, w
tym międzynarodowych, mających na celu nawiązanie
współpracy i wymianę doświadczeń w zakresie
organizacji systemu doradztwa rolniczego na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich.

400 000,00

90 000,00

1 100 000,00

70 000,00

40 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1.

Wyjazdy studyjne zagraniczne, w tym korzystanie
z dobrych praktyk i nawiązywanie współpracy z LGD
krajów UE (np. Austria, Hiszpania, Czechy i inne).

4 wyjazdy (2 wyjazdy
rocznie).

180 000,00
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2.
3.

Udział w konferencjach i seminariach na poziomie
krajowym i międzynarodowym.
Organizacja grup tematycznych złożonych
z przedstawicieli LGD i członków KSOW w zakresie
produktów lokalnych, odnowy wsi, ochrony krajobrazu
i dziedzictwa wiejskiego.

12 wyjazdów (6 wyjazdów
rocznie).
12 spotkań (6 spotkań
rocznie).

40 000,00
60 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
1.
2.
3.
4.

Współpraca ze szkołami wyższymi i innymi placówkami
edukacyjnymi z Kujawsko-Pomorskiego w zakresie prac
nad problematyką rozwoju obszarów wiejskich.
Aktywizacja organizacji pozarządowych działających na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie Kujaw
i Pomorza.
Powoływanie grup tematycznych i organizacja spotkań
dla partnerów sieci.
Współpraca z administracją rządową na temat
problemów w działalności sektora rolno-spożywczego.

60 000,00
30 000,00
4 000,00
20 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
1.

2.

3.

Współpraca ze szkołami wyższymi i instytutami
naukowo badawczymi.
Konferencje i sympozja.

Aktywizacja partnerów sieci w rozwój obszarów
wiejskich.

Przygotowanie ekspertyz dla
realizacji inicjatyw w grupach
tematycznych (np. LGD, grupy
producentów).
Dofinansowanie konferencji i
sympozjów naukowych lub
popularno – naukowych
poświęconych rozwojowi
rolnictwa i obszarów wiejskich.
Organizacja tematycznych
spotkań informacyjno –
szkoleniowych dla
poszczególnych podmiotów,
w tym dla przedstawicieli
samorządu rolniczego.

80 000,00

50 000,00

100 000,00
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4.

Bazy danych Partnerów Sieci.

Aktualizacja baz danych
Partnerów Sieci, pozyskiwanie
nowych partnerów (promowanie
KSOW, na spotkaniach,
szkoleniach i konferencjach).

-

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1.

2.
3.

Wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne, w celu
korzystania z dobrych praktyk związanych z rozwojem
obszarów wiejskich, nawiązywanie współpracy z LGD
oraz innymi podmiotami krajów UE zaangażowanymi
w rozwój obszarów wiejskich.
Udział w konferencjach i seminariach na poziomie
krajowym i międzynarodowym podmiotów Sieci.
Współpraca regionalna i międzynarodowa z instytucjami
zajmującymi się rozwojem obszarów wiejskich.

Minimum 4 wyjazdy
(2 wyjazdy rocznie).
350 000,00
Według uzasadnionych
potrzeb.

120 000,00
60 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1.

Spotkania partnerów sieci inicjujące współpracę.

Organizacja spotkań
z uwzględnieniem podziałów
tematycznych.

100 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1.

Współpraca regionalna i międzynarodowa z instytucjami Spotkania, warsztaty, fora
dyskusyjne, funkcjonowanie
zajmującymi się rozwojem obszarów wiejskich.
grup tematycznych.

100 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
1.

2.

Współpraca ze szkołami wyższymi i jednostkami
badawczo – rozwojowymi.

Konferencje i sympozja -współpraca ze szkołami

Opracowanie treści i druk
publikacji o charakterze
informacyjnym na temat
obszarów wiejskich, zleconych
szkołom wyższym
i jednostkom badawczo –
rozwojowym.
Dofinansowanie konferencji
i sympozjów naukowych lub

160 000,00

50 000,00
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wyższymi i jednostkami badawczo rozwojowymi.

3.

4.

Aktywizacja partnerów sieci w rozwój obszarów
wiejskich.

Bazy danych Partnerów Sieci.

popularno – naukowych
poświęconych rozwojowi
obszarów wiejskich na
Mazowszu.
Organizacja spotkań
informacyjno – szkoleniowych
dla poszczególnych podmiotów,
w tym dla przedstawicieli
samorządu rolniczego.
Aktualizacja baz danych
Partnerów Sieci, pozyskiwanie
nowych partnerów (promowanie
KSOW, na spotkaniach,
szkoleniach
i konferencjach).

50 000,00

-

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1.

Współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu
prac tematycznych grup (zespołów) roboczych
formalnych i nieformalnych.

Minimum: 3 spotkania i/lub
warsztaty i/lub seminaria.

20 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1.

Realizacja projektów służących wzmocnieniu działań
partnerów sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Organizacja szkoleń,
konferencji, wyjazdów
studyjnych, publikacji
dotyczących projektów.

300 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1.
2.
3.

Konferencja nt. "Rozwój obszarów wiejskich a rola
KSOW".
Aktywne kobiety partnerem przy podejmowaniu działań
wpływających na rozwój lokalny.
Tworzenie bazy danych o podmiotach działających na
rzecz obszarów wiejskich.

Współorganizacja i udział.
Współorganizacja i udział.

54 800,00
35 860,00
5 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

Konferencja – Europejska Sieć Dziedzictwa
Kulinarnego.
Trójstronne (Polska - Pomorskie, Francja, Niemcy)
spotkanie przedstawicieli instytucji zaangażowanych
w rozwój obszarów wiejskich.
Konkurs plastyczny dla dzieci poświęcony tematyce
Unijnej.
Konkurs wiedzy o UE dla gimnazjalistów i licealistów
ze szkół z terenu obszarów wiejskich województwa
pomorskiego: etap powiatowy/ regionalny.
Krajowy finał konkursu wiedzy i umiejętności
rolniczych dla uczniów średnich szkół rolniczych.
Promocja zakładania stowarzyszeń, aktywności
społecznych i projektowych oraz przedsiębiorczości
wśród kobiet z terenów wiejskich.

Organizacja i obsługa
konferencji.

40 000,00

Wizyta studyjna.

370 000,00
Przygotowanie/
przeprowadzenie konkursu/
nagrody/ album.
Przygotowanie/
przeprowadzenie konkursu/
nagrody/ nagroda – wizyta
studyjna.
Organizacja konkursu/ nagrody.
Organizacja spotkań
szkoleniowo-informacyjnych
dla Kół Gospodyń Wiejskich.

50 000,00
160 000,00
10 000,00
40 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1.

Powołanie grup tematycznych
Organizacja spotkań dla poszczególnych grup
i
tematycznych: ochrona środowiska i ekologia, turystyka, organizacja spotkań tych grup.
odnowa wsi, lokalna tradycja, rolnictwo.

60 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1.

-

-

-

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1.

2.

Udział partnerów Sieci oraz przedstawicieli Samorządu
Województwa w konferencjach (w tym naukowych)
organizowanych przez instytucje zajmujące się
obszarami wiejskimi.
Współpraca z instytucjami naukowymi, organizacjami
rządowymi i pozarządowymi, instytucjami branżowymi
i doradztwem rolniczym (spotkania tematyczne

20 000,00

20 000,00
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partnerów Sieci, forum wymiany wiedzy, doświadczeń
i informacji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.)
SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
1.

Rozwój sieci – tworzenie grup tematycznych.

2.

Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej,
wspieranie realizacji projektów sieciowych.

Kontynuacja działania z roku
2009.
Projekty współpracy krajowe
i międzynarodowe, spotkania
dla podmiotów w ramach sieci.

40 000,00
230 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1.
2.
3.

Portal internetowy służący wymianie informacji między
partnerami sieci.
Spotkania dla grup roboczych planujących i
organizujących inicjatywy w ramach wybranego tematu.
Projekty współpracy krajowe i międzynarodowe –
nawiązanie i prowadzenie współpracy z instytucjami
zajmującymi się wsparciem unijnym.

90 000,00
70 000,00

BUDŻET DZIAŁANIA

3.7.

4 929 660,00

Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
Ramowy harmonogram

L.p.

Działanie

Dodatkowe informacje
I

2010
II III

IV

I

2011
II III

Indykatywny
budżet (PLN)
IV

SEKRETARIAT CENTRALNY
1.
2.

Ocena polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Analizy i ekspertyzy dotyczące wdrażania polityki
rozwoju obszarów wiejskich.

450 000,00
1 050 000,00
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SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
1.

Etap II aktualizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich
w zakresie instrumentów wsparcia Wspólnej Polityki
Rolnej.

70 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
1.

2.

Konferencje krajowe i regionalne rozpowszechniające
informacje na temat Krajowego Planu Strategicznego
na lata 2010 - 2013 oraz polityki rozwoju obszarów
wiejskich.
Analizy i ekspertyzy dotyczące wdrażania polityki
rozwoju obszarów wiejskich.

60 000,00
42 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
1.

2.

3.

Opracowanie III tomu – Program Zrównoważonego
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Województwa Lubelskiego.

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej rolnictwa
województwa.

Strona internetowa.

Ekspertyza zawierająca
monitoring i prognozę rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich
województwa lubelskiego
w latach 2004 – 2020
w kontekście realizowanych
programów.
Analiza i ocena regionalnego
zróżnicowania zmian
w organizacji i intensywności
produkcji rolniczej
w województwie lubelskim
i Polsce.
Redagowanie pod-strony
internetowej Sekretariatu
Regionalnego KSOW.

100 000,00

100 000,00

-

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1.

Analiza sytuacji rozwoju obszarów wiejskich
w Województwie Lubuskim pod względem osiągnięć,
potrzeb i kierunków rozwoju.

Badania naukowe, ekspertyzy,
opracowania, spotkania,
seminaria lub konferencje.

350 000,00
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SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
1.

Współpraca z instytucjami branżowymi, uczelniami
wyższymi, instytutami i innymi podmiotami
zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich.

1. Badania naukowe
i ekspertyzy, opracowania
2. Seminaria / konferencje

80 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
1.

Analiza sytuacji rozwoju obszarów wiejskich
w Małopolsce pod względem osiągnięć, potrzeb
i kierunków rozwoju obszarów wiejskich.

Badania naukowe, ekspertyzy,
opracowania, spotkania,
seminaria lub konferencje

500 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
1.

2.

Ocena polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu
rozwoju obszarów wiejskich i publikacja zwycięskiej
pracy.

Opracowanie treści i druk
publikacji związanych
z realizacją głównych celów
KPS (w tym funkcjonowanie
i cel istnienia Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich) oraz
6 NSRO (6 cel szczegółowy
Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia: wyrównanie
szans rozwojowych
i wspomaganie zmian
strukturalnych na obszarach
wiejskich).
Konkurs na najlepszą pracę
magisterską / doktorską,
poświęconą rozwojowi
obszarów wiejskich na
Mazowszu i publikacja pracy
wyłonionej w konkursie. Koszty
związane z organizacją
konkursu będą obejmować:
nagrody pieniężne dla laureatów
konkursu, obsługę posiedzeń
Komisji Konkursowej,
opracowanie graficzne i druk

70 000,00

70 000,00
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3.

Badania i analizy.

4.

Strona internetowa.

5.

Interaktywna mapa.

pracy (2 edycje konkursu
w ciągu dwóch lat).
Badania naukowe i analizy
obejmujące potrzeby
i kierunki rozwoju obszarów
wiejskich w Województwie
Mazowieckim, w tym analizy
zasobów cennych przyrodniczo
oraz publikacja uzyskanych
wyników.
Redagowanie podstrony
internetowej Sekretariatu
Regionalnego KSOW.
Usługa stworzenia
interaktywnej, cyfrowej mapy
województwa mazowieckiego
z naniesionymi na nią
informacjami o realizowanych
przez beneficjentów projektach.

80 000,00

-

10 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
1.

Współpraca z partnerami sieci KSOW i podmiotami
zainteresowanymi współpracą w zakresie KSOW.

Minimum 1 opracowanie
badawcze (analiza lub
ekspertyza).

30 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1.
2.

3.

Organizacja spotkań i konferencji służących analizie
kierunków rozwoju obszarów wiejskich w tym m. in.
w aspekcie wyrównywania szans.
Publikacje i opracowania dotyczące rozwoju obszarów
wiejskich w województwie podkarpackim, w tym
również w aspekcie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji
mieszkańców obszarów wiejskich.
Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz
podnoszenie poziomu wiedzy o żywności ekologicznej
wśród dzieci i młodzieży.

Organizacja konferencji
krajowych lub wojewódzkich
lub powiatowych.
Diagnozy, strategie, filmy
edukacyjne.

wyjazdy szkoleniowe dzieci
i młodzieży do gospodarstw
ekologicznych, konferencje,
publikacje.

200 000,00

100 000,00

70 000,00
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SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
1.

Ekspertyzy nt. analizy potrzeb i kierunków rozwoju
obszarów wiejskich.

120 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
1.

2.

Ocena efektywności interwencji publicznej w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej w województwie pomorskim
w latach 2004-2008 pod kątem identyfikacji dobrych
praktyk i poprawy efektywności wsparcia rozwoju
lokalnego.
Ocena efektywności wdrażania podejścia Leader na
terenie województwa pomorskiego pod kątem
identyfikacji dobrych praktyk metod zarządzania oraz
pobudzania aktywności lokalnej.

Badanie ewaluacyjne.

100 000,00
Badanie ewaluacyjne.

100 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1.

Wymiana doświadczeń w zakresie wyznaczania
kierunków rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
województwa śląskiego w tym dla celów planowania
długookresowego.

Organizacja spotkań.

60 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1.

-

-

-

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
1.

2.

Analizy, ekspertyzy dotyczące rozwoju obszarów
wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim oraz
opracowanie programów wojewódzkich w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich.
Organizacja szkoleń i spotkań dla Grup Producentów
Rolnych, instytucji związanych z rozwojem obszarów
wiejskich oraz branżowych związków producentów
rolnych.

100 000,00

50 000,00
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SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
1.
2.

Przeprowadzenie oceny działalności Lokalnych Grup
Działania,
Działania związane z oceną polityki w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich.

25 000,00
50 000,00

SEKRETARIAT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
1.
2.
3.

Krajowe i regionalne spotkania i seminaria dotyczące
rozwoju obszarów wiejskich.
Publikacja materiałów z zakresu wymiany wiedzy
i polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Badania naukowe obejmujące analizę potrzeb
i kierunków rozwoju obszarów wiejskich
w województwie zachodniopomorskim.

BUDŻET DZIAŁANIA
BUDŻET CAŁEGO PLANU DZIAŁANIA

90 000,00
70 000,00
40 000,00
4 237 000,00
58 990 100,00

Działania zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego Planu działania KSOW na lata 2010-2011 są współfinansowane
ze środków III Schematu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Załącznik nr 1.

Budżet na realizację Planu działania KSOW
na lata 2010-2011 dla poszczególnych sekretariatów KSOW
L.p.

Nazwa sekretariatu KSOW

1.
Sekretariat Centralny
2.
Sekretariat Regionalny województwa dolnośląskiego
3.
Sekretariat Regionalny województwa kujawsko-pomorskiego
4.
Sekretariat Regionalny województwa lubelskiego
5.
Sekretariat Regionalny województwa lubuskiego
6.
Sekretariat Regionalny województwa łódzkiego
7.
Sekretariat Regionalny województwa małopolskiego
8.
Sekretariat Regionalny województwa mazowieckiego
9.
Sekretariat Regionalny województwa opolskiego
10.
Sekretariat Regionalny województwa podkarpackiego
11.
Sekretariat Regionalny województwa podlaskiego
12.
Sekretariat Regionalny województwa pomorskiego
13.
Sekretariat Regionalny województwa śląskiego
14.
Sekretariat Regionalny województwa świętokrzyskiego
15.
Sekretariat Regionalny województwa warmińsko-mazurskiego
16.
Sekretariat Regionalny województwa wielkopolskiego
17.
Sekretariat Regionalny województwa zachodniopomorskiego
RAZEM

Budżet (PLN)
13 704 500,00
2 515 000,00
2 902 600,00
2 900 000,00
2 860 000,00
3 020 000,00
2 990 000,00
2 640 000,00
2 200 000,00
3 010 000,00
2 500 000,00
3 486 000,00
3 000 000,00
2 760 000,00
2 500 000,00
3 334 000,00
2 668 000,00
58 990 100,00

