Zalqcznikttr2 do uchwaly nr 43
I. Wzmacnianie efektywno5ci realizacji zaclafiprzez lokalne grupy dzialania (LGD),
w
tym aktywizacji spolecznoSci wiejskiej oraz budowy i realizacji lokalnych
strategii
rozrvoju.
W ramach realizacji priorytetu zostalypodjqte lub sq planowanenastgpuj4ce dzialania:
1. Targi Agrotravel Kielce - udzial LGD-6w wsp6lnie z gospodarstwami
agroturystycznymi.
2. SzkolaLiderek Rozwoju Lokalnego- 13 szkoleh orazkonferencjapodsumowujqca.
3. Oryatizacja udzialu lider6w wiejskich w wydarzeniach o tematyce zwtqzanej
z
aktywizacjqspolecznoSciwiejskich - np. Konferencja ,,Wiejska Polska" organizowana
przez Krajowe StowarzyszenieSoltys6w, Konferencja organizowanaptzez Ministra
Gospodarki,KongresKobiet wiejskich w pile, inne wydarzenia.
4. III Letnia SpartakiadaKSOW.
5. Dwa spotkanieszkoleniowedla wszystkichLGD-6w (edno juZ siE odbylo w dniach 1415 lutego 2013).
D zialaria info rmacyj no-prom ocyj n e.
II. Promowanie rozwoju przedsipbiorczo5cina obszarach wiejskich oraz wsp6lnych
form dzialalnoScigospodarczej.
W ramach tealizacji priorytetu zostalypodjgte lub sq planowanenastqpujqcedzialania:
1. Wystawa informacyjno -promocyjno -handlowa Agro-Tragi 2013 we wsp6lpracy
z Wielkopolskim OsrodkiemDoradztwaRolniczego.
2. Festiwal Smak6w - we wsp6lpracy z LGD-ami oraz gospodarstwamiagroturystycznymi
i przedsiEbiorcamiwiej skimi.
3. DziaLaniainformacyjno-promocyjne.

III. Wsparcie rozrvoju turysfyki wiejskiej w tym agroturystykio promocja produktu
tradycyjnego i lokalnego oraz ZywnoSciwysokiej jakoSci.
W ramach realizacjipriorytetu zostaNypodjEte lub sqplanowane nastEpuj4cedzialania:
1. Projekt ,,Agroturystyka w sieci" - kontynuacja projektu, rozstrzygnigcie trzech
konkurs6w (dwa dla gospodarstw agroturystycznych oraz jeden dla dziennlkarzy),
konferencja podsumowuj4ca.
2. Targi Agrotravel -udzial LGD-6w wsp6lnie z gospodarstwamiagroturystycznymi.
3. Facebook-,,Wsp6lpracaw sieci"
4. Festiwal Smak6w - we wsp6lpracy zLGD-ami oraz gospodarstwamiagroturystycznymi
D zialania informacyj no-prom ocyj ne.

IV. Wsparcie dzia\afi na yzecz zachowania i ochrony tradycji
i krajobrazu kulturowego wsi.

oraz dziedzictwa

W ramach realizacji priorytetu zostalypodjgte lub s4 planowane nastppuj4cedziaNania:
i.

2.

Wsp6iorganrzacja i wsp6lfinansowanie wydarzef regionalnych zgodnie z wnioskami
partner6w KSOW. 2. "Konie i Powozy"- impreza promuj4ca tradycje hodowli koni i
produkcji powoz6w 10.06.2012.
Dzialama informacyjno-promocyjne.

V. PrzyszloSdWsptilnej Polityki Rolnej po 2013 roku i jej drugiego filaru rozwoju
obszar6w wiejskich.
W ramach reahzacji priorytetu zostalypodjgte nastEpuj4cedzialania:
1. Wsp6lorganizacja z Wielkopolsk4 Izbq Rolnicz4 wydarzenia ,,Wielkopolskie
rolnictwo dziS
i w perspektywiezmian WPR po 2013 roku"
2.

3.
4.

Wyjazdy studyjne wsp6lorganizowanei wsp6lfinansowanezpartnerami KSOW :
o Wojew6dzki Zwiqzek Rolnik6w, K6lek r Organizacji Rolniczych w Poznaniu wyiazd pn. ,,Zapoznaniez kierunkami wsp6lnej polityki rolnej po roku 2013 orazrola
II filara rozwoju obszar6wwiejskich -vtyjazd szkoleniowydo Belgii" - uczestnikami
bEd4gt6wnie rolnicy.
o Wielkopolski OSrodek Ksztatcenia i Studi6w Samorz4dowych
v,ryjazd pn.
Wspolnej Polityki Rolnej i Polityki Sp6jnoSciUnii Europejskiejpo 2013
,,PrzyszhoSt
roku" uczestnikamibEd4samorz4dowcyw tym przedstawicieleLGD-6w.
o Wielkopolski Osrodek Ksztalceniai Studi6w Samorz4do!\ych- wyjazd pn. ,,Zasady
prowadzenia polityki rozwoju obszar6w wiejskich przez samorz4dy lotewskie" uczestnikamibEdasamorzqdowcyw tym przedstawicieleLGD-6w.
Wsp6lorgantzacjaSeminariumz Krajowym StowarzyszeniemSoltys6wpodczasTarg6w
Gmina2013
Dzialania informacyjno-promocyjne.

