Załącznik nr 1 do uchwały nr 2
PROPOZYCJE OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM KSOW dla działania 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup
Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej
Lp
.

Nazwa
Wnioskodawcy

Fundacja Wspierania
1 Rozwoju Lokalnego
„Moja Przestrzeń”

Tytuł projektu

Animatorzy Lokalni
Dolnego Śląska

Jednostka
regionalna
KSOW
/Instytucja
Zarządzająca

JR woj.
dolnośląskieg
o

2

LGD Stowarzyszenie
Nasza Krajna

Piknik Leadera

JR woj.
kujawskopomorskiego

3

Samorząd
Województwa
KujawskoPomorskiego

Organizacja wizyty
studyjnej na temat
rozwoju
przedsiębiorczości na
terenach wiejskich

JR woj.
kujawskopomorskiego

Budżet
(zł)

45300,00

45 000,00

80 000,00

Przewidy
Przewidyw
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Ilość
any termin termin
partner
rozpoczęci zakończen
ów
a realizacji
ia
realizacji

I kwartał
2016

II kwartał
2016 r.

2016

II kwartał
2016

II kwartał
2016 r.

2016

Opis operacji (grupa docelowa, zadania przewidziane do realizacji, liczba
odbiorców)

0

Grupę docelową projektu stanowią przedstawiciele LGD z terenu Dolnego Śląska.
Działania skierowane są zarówno do pracowników biur LGD jak i przedstawicieli
Rad i Zarządów. Łącznie w przedsięwzięciu udział weźmie 70 osób – 20 w Szkole
Animatorów Lokalnych i 50 w Konferencji. W ramach przedsięwzięcia
zaplanowano przeprowadzenie cyklu edukacyjnego zatytułowanego „Szkoła
Animatorów”. Cykl składa się z trzech dwudniowych szkoleń łącznie
obejmujących 48 godzin dydaktycznych. Celem cyklu edukacyjnego jest
rozwinięcie kompetencji przedstawicieli grupy docelowej w zakresie działań
animacyjnych w obszarze (1)wiedzy (animacja lokalna, rozwój lokalny, warunki
zaangażowania społecznego, metody i techniki spotkań, etapy budowania zespołu,
praca metodą projektu, metody i techniki diagnozowania problemów społecznych)
(2) umiejętności (prowadzenie spotkań, tworzenie mapy zasobów i potrzeb,
planowania i budowania projektu, generowania pomysłów, rozwiązywanie
konfliktów) (3) postaw (gotowość do podejmowania nieszablonowych działań,
otwartość na współpracę z różnorodnymi grupami społecznymi, akceptacji różnych
punktów widzenia i działania). Uczestnicy Szkoły Animatorów oraz reprezentanci
wszystkich chętnych LGD z obszaru Dolnego Śląska zaproszeni zostaną do wzięcia
udziału w dwudniowej konferencji zatytułowanej „Jak skutecznie wdrażać i
zarządzać LSR – doświadczenia Dolnego Śląska”. Pierwszy dzień konferencji
poświęcony zostanie na część plenarną podczas której zainteresowani
przedstawiciele LGD zaprezentują swoje doświadczenia, które zdobyli przy
tworzeniu i wdrażaniu LSR.

8

Grupa docelowa: przedstawiciele LGD, samorządu województwa kujawskopomorskiego, gmin i powiatu sępoleńskiego. W ramach realizacji operacji planuje
się: konferencję pn. "Dobre praktyki lat 2007-2013 jako instrument podnoszenia
jakości wdrażanych projektów w ramach PROW 2014-2020; orgaizację konkursu
"Duże efekty 2007-2013" oraz imprezę integracyjną z konkursami, występami i
zawodami sportowymi przy udziale członków lgd z regionu; ok. 600 osób

20

Zorganizowanie wyjazdu studyjnego w ramach którego przedstawiciele 20 LGD
oraz instytucji zaangażowanych w rozwój przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich spotkają się z partnerami z UE i będą rozmawiać nt. wsparcia projektów
tworzących nowe miejsca pracy na wsi; planowany udział 40 osób.

4

5

6

7

LGD Ziemi
Kraśnickiej

LGD "Przyjazne
Mazowsze"

Samorząd
Województwa
Opolskiego

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego

Kreowanie rozwoju
Lubelszczyzny w
oparciu o dobre
praktyki krajowe i
międzynarodowe

JR woj.
lubelskiego

42 580,00

1.04.2016

31.07.
2016

1

JR woj.
Innowacyjna Szampania mazowieckieg
o

52 380,00

30/03/2016

30/06/
2016

3

Szkolenia i działania na
rzecz tworzenia sieci
kontaktów dla
Lokalnych Grup
Działania (LGD), w tym
zapewnianie pomocy
technicznej w zakresie
współpracy
międzyterytorialnej

10 000,00

kwi-16

gru-16

10

Forum Lokalnych Grup
Działania

JR woj.
opolskiego

JR woj.
podlaskiego

25 000,00

1.04.2016

30.06.
2016

0

Grupa docelowa: mieszkańcy województwa lubelskiego, członkowie LGD Ziemi
Kraśnickiej, Węgrzy. Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zrównoważonego
rozwoju w oparciu o tradycje kulturowe i innowacyjne podejście do rozwoju
przedsiębiorczości na wsi oraz aktywizacji społecznej mieszkańców. Zadania
przewidziane w realizacji operacji: wizyta gości z Węgier, konferencja.

Grupa docelowa: przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i
publicznego w tym przedstawiciele LGD . W ramach operacji: poznanie osiągnięć
inicjatywy LEADER we Francji na przykładzie wybranych GAL i transfer
najlepszych doświadczeń na obszar Mazowsza, poznanie innowacyjnych i
nowatorskich projektów z Leadera, sprawdzonych przykładów rozwoju obszarów
wiejskich, wymiana informacji i doświadczeń LGD-ów nt. wdrażania inicjatywy
Leader, stworzenie możliwości analizowania i doskonalenia pracy
przedstawicielom LGD, poprzez umożliwienie poznania struktur francuskich GAL
(podnoszenie kompetencji), nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z GAL we
Francji.
Grupa docelowa: przedstawiciele LGD z woj. opolskiego; Zadania do realizacji:
organizacja szkoleń / spotkań etc. dla LGD wg ich potrzeb określonych po analizie
badania ankietowego planowanego do przeprowadzenia w kwietniu br.; Liczba
odbiorców: w każdym wydarzeniu zakłada się uczestnictwo minimum 1
przedstawiciela z każdego LGD z woj opolskiego.

Grupa docelowa - LGD. Zadania przewidziane do realizacji - w ramach operacji
przewiduje się zorganizowanie dwudniowego spotkania informacyjnego dla
beneficjentów inicjatywy Leader zaangażowanych we wdrażanie instrumentu
RLKS. Przewidywana liczba odbiorców - około 40 osób.
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Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego

Lokalna Grupa
Działania
Partnerstwo 5 Gmin

Grupa docelowa - LGD. Zadania przewidziane do realizacji - w ramach operacji
przewiduje się zorganizowanie 1 krajowego wyjazdu studyjnego w tematyce
określonej w tytule. Przewidywana liczba odbiorców - około 30 osób.
Wyjazd studyjny LGD –
inkubatory kuchenne w
praktyce

JR woj.
podlaskiego

45 000,00

Szkolenia dla zespołu
JR woj.
wdrażającego Lokalną podkarpackieg 20 000,00
Strategię Rozwoju
o

1.04.2016

1.06.2016

31.05.
2016

31.12.
2016

0

0

Członkowie Rady LGD Partnerstwo 5 Gmin -15 osób; Członkowie Zarządu LGD
Partnerstwo 5 Gmin - 8 osób; Pracownicy biura LGD Partnerstwo 5 Gmin - 4
osoby. Organizacja cyklu dwudniowych szkoleń dla 27 osób, które odbędą się na
terenie gmin LGD. Główną tematyką organizowanych szkoleń będą m. in.:
1. zasady funkcjonowania Rady jako organu decyzyjnego, procedura naboru i
oceny projektów, zgodności projektów z lokalnymi kryteriami, doradztwo dla
beneficjentów (2-3.06.2016)
2. zasady udzielania wsparcia dla beneficjentów, tworzenie biznesplanów, projekty
grantowe, biznes plan dla przedsiębiorców (29-30.08.2016)
3. monitoring i ewaluacja wdrażania LSR (27-28.10.2016)
Operacja zakłada kilka metod edukacji uczestników: wykłady, warsztaty,
indywidualne konsultacje z trenerem, prezentacje, gry symulacyjne. Wykłady będą
obejmować tematykę z funkcjonowania Rady LGD, procedury oceny wniosków,
zasad monitoringu. Warsztaty praktyczne obejmą wypełnianie dokumentów
obowiązujących podczas naborów, w tym kart oceny, biznesplanów, wniosków itp.
Uczestnicy nabędą potrzebne umiejętności również przy pomocy innowacyjnych
technik, dotychczas nie stosowanych w LGD, którymi są gry symulacyjne. Pozwolą
one uczestnikom zbliżyć się w trakcie zajęć szkoleniowych do rzeczywistych
sytuacji z którymi będą mieć do czynienia w trakcie swojej pracy. W trakcie gier
uczestnicy dokonają analizy posiadanych informacji i podejmą wiele decyzji
zmierzając do z góry określonego celu. Angażowanie uczestników w konkretne
sytuacje umożliwi m.in.: wypracowanie katalogu rozwiązań, prowokację pewnych
zachowań oraz odniesienie się z dystansem do przedstawionej w ramach gry
sprawy. Momentem wyjściowym w takiej grze będzie porada dla konkretnego
beneficjenta udzielona przez pracownika. Potem realizowane będą wszystkie etapy
od złożenia wniosku i ocenę Rady aż do zakończenia naboru. Metoda ta pozwala na
lepsze opanowanie i utrwalanie wiedzy niż klasyczne wykłady. Forma
wyjazdowego szkolenia z uwzględnieniem gier symulacyjnych oprócz zdobycia
wiedzy pozwoli na większą integrację osób zaangażowanych w realizację strategii.
Wiedza, integracja i współpraca jest ważna podczas podejmowania ważnych
decyzji związanych z wyborem operacji.

„Podobieństwa i różnice
łączą LEADERÓW” Wyjazd studyjny na
LGD „Perła Jury” w
10
Litwę w celu nawiązania
Łazach
kontaktów partnerskich
przez LGD Perła Jury w
Łazach.

JR woj.
śląskiego

44 000,00

1.04.2016

30.06.
2016

0

LGD Świętokrzyskie
ponad wszystkie! Świętokrzyska Sieć AGROTRAVEL 11
LGD
wynajem powierzchni
targowej, zabudowa,
wyposażenie

JR woj.
świętokrzyskie
go

52 447,20

1.02.2016

31.05.
2016

0

Szkolenie lokalnych
grup działania
województwa
świętokrzyskiego

JR woj.
świętokrzyskie
go

12 164,94

1.04.2016

30.06.
2016

0

Świętokrzyska Sieć
12
LGD

13

Lokalna Grupa
Działania
Stowarzyszenie
"Południowa
Warmia"

Forum LGD Warmii i
Mazur

JR woj.
warmińskomazurskiego

21 592,50

1.04.2016

30.06.
2016

3

Głównym celem wyjazdu studyjnego jest poszukiwanie partnerów do współpracy
międzynarodowej oraz nawiązanie współpracy pomiędzy LGD Perła Jury w Łazach
a Lokalnymi Grupami Działania z terenu Litwy, a także podniesienie kompetencji
LGD Perła Jury w zakresie wykonywanych przez nią zadań, związanych z
realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cel główny operacji: Promocja bogactwa kultury ludowej, przyrodniczej,
historycznej oraz produktów lokalnych i oferty pobytowej LGD zrzeszonych w
Świętokrzyskiej Sieci LGD poprzez udział w Międzynarodowych Targach
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016.
Cele szczegółowe:
Wzmocnienie współpracy pomiędzy 13 Lokalnymi Grupami Działania zrzeszonymi
w Świętokrzyskiej Sieci LGD oraz kolejnymi 3 LGD-ami działającymi w
Województwie Świętokrzyskim oraz LGD-ami z innych regionów Polski. Grupą
docelową operacji są mieszkańcy regionów, w których zaplanowano udział w
Targach, a także mieszkańcy regionu, turyści z Polski i zagranicy odwiedzający to
wydarzenia, podmioty, instytucje, organizacje uczestniczące w tym wydarzeniu
jako wystawcy.
Celem operacji jest podniesie kompetencji 36 osób reprezentujących lgd w zakresie
wykonywanych zadań, związanych z realizacją lokalnych strategii rozwoju w
szczególności zapewnienia:
- wysokiej jakości usług doradczych dla beneficjentów działania Leader
wdrażanego w ramach PROW 2014-2020,
- prawidłowego przeprowadzenia naborów wniosków i konkursów na powierzenie
grantów.
Grupą
docelową projektu są pracownicy lokalnych grup działania województwa
świętokrzyskiego. Założono zatem, że w szkoleniu weźmie udział co najwyżej 2
osoby z każdej grupy (osoba świadcząca doradztwo oraz osoba administracyjnie
wdrażająca procedury wyboru).
Grupę docelową operacji stanowią Lokalne Grupy Działania z województwa
warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele Samorządu Województwa, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Realizacja operacji odbędzie się poprzez organizację dwudniowego spotkania
szkoleniowo-warsztatowego dla ww grupy odbiorców, którego celem jest
stworzenie pozytywnej sieci kontaktów pomiędzy LGD oraz wymiana wiedzy i
doświadczeń niezbędnych do wdrażania działań w ramach PROW 2014-2020. W
operacji przewiduje sie udział 50 uczestników.

LGD Stowarzyszenie
14
"Lider Pojezierza"

"Międzynarodowy
JR woj.
projekt współpracy
zachodniopom
najlepszą formą
orskiego
wymiany doświadczeń"

Szkolenie dla lokalnych
grup działania woj.
zachodniopomorskiego:
JR woj.
LGD Centrum
15
"ABC
zachodniopom
Inicjatyw Wiejskich
Przedsiębiorczości orskiego
działalność gospodarcza
w praktyce i teorii"

30000,00 1/08/2016

13100,00

1/03/2016

31/10/
2016

30/04/
2016

3

3

Grupa docelowa: Przedstawiciele LGD Województwa Zachodniopomorskiego.
Operacja zakłada przeprowadzenie 4 dniowego wyjazdu studyjnego do LGD
Rejonu Kowno. Wyjazd studyjny dotyczy osób, które będą realizowały prawidłowe
wdrażanie PROW 2014-2020 w LGD. W wyjeździe będą brali udział członkowie
Prezydium Zachodniopomorskiej Sieci Leader. Zaplanowano podpisanie
porozumienia pomiędzy siecią Zachodniopomorską i Litewską na 2016-2023 rok.
Warunkiem prawidłowego wdrażania LSR zgodnego z dyrektywą unijną 1302 i
1303 jest ciągłe doszkalanie uczestników programu Leader. Ich wiedza i
kompetencje będą miały ogromny wpływ na aktywność społeczną, tworzenie
nowych stanowisk pracy, zmniejszenie liczby osób będących w grupach
defaworyzowanych na obszarach wiejskich. Liczba uczestników: 45 osób.
Grupa docelowa: Przedstawiciele / pracownicy biur lub członkowie zarządów 13
LGD Województwa Zachodniopomorskiego. Operacja zakłada przeprowadzenie
jednego dwudniowego szkolenia w formie warsztatów z elementami interaktywnego
wykładu. Program szkolenia zakłada pogłębienie wiedzy o różnorodnych formach
przedsiębiorczości na terenach wiejskich, poznanie zasad opracowania biznes planu
firmy krok po kroku, poznanie zagadnień formalno-prawnych w działalności
gospodarczej oraz możliwości jej finansowania, a także przybliżenie wiedzy o
wybranych aspektach zarządzania firmą.
Wiedza ta jest niezbędna w kontekście realizowania przez LGD celów związanych
z przedsiębiorczością , pracownicy biur lgd i/lub członkowie zarządów będą
dysponować wiedzą z zakresu przedsiębiorczości w kontaktach z beneficjentami, co
podniesie jakość świadczonego w biurach doradztwa, pomoże w przygotowaniu i
ocenianiu wniosków beneficjentów, aplikujących o środki na wsparcie
przedsiębiorczości. Znajomość zasad konstruowania biznesplanu oraz przepisów
prawa prowadzenia działalności gospodarczej jest niezbędne dla prowadzenie
wysokiej jakości wsparcia dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie z PROW
za pośrednictwem LGD. Warunkiem prawidłowego wdrażania LSR zgodnego z
dyrektywą unijną 1302 i 1303 jest samokształcenie kadr - uczestników programu
Leader. Ich wiedza i kompetencje będą miały ogromny wpływ na realizacje LSR w
nowej perspektywie unijnego finansowania. Liczba uczestników: 30 osób.

16

LGD - "Powiatu
Świdwińskiego"

Departament
17 Rozwoju Obszarów
Wiejskich MRiRW

Szkolenie dla
pracowników biur
Lokalnych Grup
Działania w nowej
perspektywie PROW
2014 - 2020

W poszukiwaniu
zagranicznych
partnerów lokalnych
grup działania

JR woj.
zachodniopom
orskiego

Instytucja
Zarządzająca

13384,40

718500,00

1/04/2016

1.09.2016

30/06/
2016

30.09.
2017

0

Grupa docelowa: Przedstawiciele biur 13 LGD Województwa
Zachodniopomorskiego. Operacja zakłada przeprowadzenie jednego dwudniowego
szkolenia w formie warsztatów. Operacja polega na podniesieniu jakości wdrażania
Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanego Programu PROW 2014-2020.
Szkolenie pracowników biur zunifikuje działania LGD w celu realizacji LSR a w
szczególności: Biuro LGD; ochrona danych osobowych – ABI, archiwizacja i
instrukcja kancelaryjna, pomoc publiczna – zamówienia publiczne, dokumentacja
stowarzyszenia oraz realizacja zadań wynikających z RLKS, polityki spójności i
PROW. Program szkolenia dotyczy osób, które będą realizowały prawidłowe
wdrażanie PROW 2014-2020 w LGD. LGD jest zobowiązana przetwarzać dane
osobowe z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym z przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z
późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Biuro LGD –
dokumentacja w stowarzyszeniu, współpraca z radą i zarządem oraz
doprecyzowanie zakresu obowiązków i podział zadań. Prezydium Sieci –
opracowanie programu działania Zachodniopomorskiej Sieci Leader na 2016-2017
rok. Przygotowanie Sieci do I etapu sformalizowania. Liczba uczestników: 42
osoby.

0

Lokalne grupy działania realizujące strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność (LSR) na lata 2014-2020. Organizacja 6 spotkań wyjazdowych.
Przeszkolenie 60 przedstawicieli LGD w zakresie procedur związanych z realizacją
projektów współpracy w Polsce i w danym państwie członkowskim Unii
Europejskiej.
Stworzenie sieci kontaktów polskich i zagranicznych LGD zainteresowanych
współpracą.
Zwiększenie liczby realizowanych przez polskie LGD projektów współpracy
międzynarodowej.

