
Wskaźnik
Jednos

tka
2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 aktywizacja mieszkańców wsi 

na rzecz podejmowania 

inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich

Liczba wizyt 1

Liczba 

uczestników

40

Liczba wizyt 1

Liczba 

uczestników

38

3 JR 

woj.lubuski

ego

LOKALNA 

GRUPA 

DZIAŁANI

A 

ZIELONE 

ŚWIATŁO

Wspólne Lubuskie –  

gwarancją sukcesu 

regionu

Zwiększenie efektywności 

wdrażania LSR na terenie woj. 

lubuskiego

szkolenie dla instytucji 

zaangażowanych pośrednio 

we wdrażanie Programu, 

LGD woj. lubuskiego

ilość 

uczestników

50 - II-III - 19 920,00 - 18 000,00

NOWA OPERACJA WŁASNA: Operacja niezbędna  do wymiany wiedzy i nabycia umiejętności przez Lokalne Grupy Działania co wpłynie na jakość wdrażania Programu.

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

- II-IV - 10 000,00 - 10 000,002 JR 

woj.lubuski

ego

Urząd 

Marszałko

wski 

Województ

wa 

Lubuskiego

Dwudniowe 

szkolenie dla 

Lokalnych Grup 

Działania

Wymiana wiedzy w zakresie 

lokalnych strategii rozwoju, 

podniesienie wiedzy i 

umiejętności

szkolenie dla potencjalnych 

beneficjentów, instytucji 

zaangażowanych pośrednio 

we wdrażanie Programu, 

LGD

ilość 

uczestników 

szkolenia

60

JR 

woj.kujaws

ko-

pomorskieg

o

Organizacja wizyty 

studyjnej na temat 

rozwoju 

przedsiębiorczości 

na terenach 

wiejskich

Urząd 

Marszałko

wski 

Województ

wa 

Kujawsko-

Pomorskieg

wizyta studyjna dla 

przedstawicieli LGD oraz 

instytucji zaangażowanych w 

rozwój przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich

Uzasadnienie: Zamiana polega na dostosowaniu rezultatów do faktycznej ich liczby w zrealizowanym działaniu. Zmiany dokonano w celu pozytywnego procedowania wniosku o przyznanie pomocy 

technicznej w instytucji płatniczej - ARiMR.

1 JR 

woj.kujaws

ko-

pomorskieg

o

Urząd 

Marszałko

wski 

Województ

wa 

Kujawsko-

Pomorskieg

Organizacja wizyty 

studyjnej na temat 

rozwoju 

przedsiębiorczości 

na terenach 

wiejskich

aktywizacja mieszkańców wsi 

na rzecz podejmowania 

inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich

wizyta studyjna dla 

przedstawicieli LGD oraz 

instytucji zaangażowanych w 

rozwój przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich

I-IV -

I-IV - 80000,00 80000,00

80000,00 80000,00

PROPOZYCJE OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM KSOW na lata 2016-2027 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, w ramach priorytetu 1: Wspieranie 

transferu wiedzy i innowacji w rolnictwi, leśnictwie i na obszarach wiejskich

L.p.

JR 

KSOW/IZ/J

C KSOW

Wnioskoda

wca

Nazwa / tytuł 

operacji
Cel, przedmiot i temat operacji

Forma realizacji 

operacji/grupa docelowa

Wskaźniki 

monitorowania 

realizacji operacji

Harmonogra

m / termin 

realizacji

(w ujęciu 

kwartalnym)

Budżet brutto operacji 

(w zł)

Koszty kwalifikowalne 

operacji (w zł)



4 JR woj. 

podkarpack

iego

Lokalna 

Grupa 

Działania 

Partnerstwo 

5 Gmin

Szkolenia dla 

zespołu 

wdrażającego 

Lokalną Strategię 

Rozwoju

Celem operacji jest 

podniesienie  kwalifikacji osób 

bezpośrednio zaangażowanych 

we wdrażanie LSR poprzez 

udział w szkoleniach z zakresu 

doradztwa  beneficjentom, 

oceny i wyboru operacji 

realizowanych na terenie LGD 

oraz monitoringu.

organizacja cyklu 

dwudniowych szkoleń dla 

osób zaangażowanych w 

realizację projektu: 

członkowie Rady, 

członkowie Zarządu oraz 

pracownicy biura LGD 

Partnerstwo 5 Gmin

liczba szkoleń, 

warsztatów

1 II-IV - 20 000,00 20 000,00

4 JR woj. 

podkarpack

iego

Lokalna 

Grupa 

Działania 

Partnerstwo 

5 Gmin

Szkolenia dla 

zespołu 

wdrażającego 

Lokalną Strategię 

Rozwoju

Celem operacji jest 

podniesienie  kwalifikacji osób 

bezpośrednio zaangażowanych 

we wdrażanie LSR poprzez 

udział w szkoleniach z zakresu 

doradztwa  beneficjentom, 

oceny i wyboru operacji 

realizowanych na terenie LGD 

oraz monitoringu.

organizacja cyklu 

dwudniowych szkoleń dla 

osób zaangażowanych w 

realizację projektu: 

członkowie Rady, 

członkowie Zarządu oraz 

pracownicy biura LGD 

Partnerstwo 5 Gmin

liczba szkoleń, 

warsztatów

1 II-IV - 19 944,00 19 944,00

5 JR woj.  

wielkopolsk

iego

STOWARZ

YSZENIE 

WIELKOP

OLSKA 

SIEĆ 

LOKALNY

CH GRUP 

DZIAŁANI

A

Cztery strony 

Wielkopolski

Organizacja warsztatów dla 

przedstawicieli wielkopolskich 

lokalnych grup działania 

Szkolenie/ seminarium/ 

warsztat dla przedstawicieli 

LGD

Liczba 

szkoleń, 

seminariów/ 

warsztatów 

Liczba 

uczestników w 

tym: liczba 

przedstawiciel

i LGD

4/                                     

200                                    

200

III, IV 79 097,16 79 097,16

Liczba 

wyjazdów / 

wizyt 

studyjnych

1

Liczba 

uczestników 

wyjazdów / 

wizyt 

studyjnych

45

II - 13 100,00

III-

IV

-podniesienie poziomu wiedzy i 

kompetencji przedstawicieli 

LGD

wyjazd studyjny LGD do 

LGD rejonu Kowna (Litwa) 

dla przedstawicieli LGD woj. 

zachodniopomorskiego

-

podniesienie poziomu wiedzy i 

kompetencji pracowników w 

zakresie przedsiębiorczości

szkolenie dla przedstawicieli, 

pracowników biur lub 

członków zarządów 13 LGD

6 JR woj.  

zachodniop

omorskiego

LGD 

Stowarzysz

enie "Lider 

Pojezierza"

"Międzynarodowy 

projekt współpracy 

najlepszą formą 

wymiany 

doświadczeń" 

7 JR woj.  

zachodniop

omorskiego

LGD 

Centrum 

Inicjatyw 

Wiejskich

Szkolenie dla 

lokalnych grup 

działania woj. 

zachodniopomorskie

go: "ABC 

Przedsiębiorczości-

działalność 

gospodarcza w 

praktyce i teorii"

30 000,00

- 13 100,00

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW 

30 000,00 -

-Liczba 

konferencji, 

spotkań, 

1

Kwota kosztów uległa zmianie w wyniku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.



Liczba 

uczestników 

konferencji, 

spotkań, 

seminariów

30

Liczba 

uczestników 

konferencji, 

spotkań, 

seminariów

30

Liczba 

uczestników

39

Liczba 

uczestników

39

Liczba 

spotkań 

warsztatowych

1Warsztaty dla pracowników 

biur LGD oraz osób 

funkcyjnych z LGD 

woj.zachodniopomorskiego

- II-III

1 II

II - 13 100,00

13 384,40

Zmiana wynika z dostosowania budżetu operacji  brutto i sumy kosztów kwalifikowalnych do faktycznie poniesionych kosztów. Termin realizacji uległ wydłużeniu.

7 JR woj.  

zachodniop

omorskiego

LGD 

Centrum 

Inicjatyw 

Wiejskich

Szkolenie dla 

lokalnych grup 

działania woj. 

zachodniopomorskie

go: "ABC 

Przedsiębiorczości-

działalność 

gospodarcza w 

praktyce i teorii"

- 8 471,13 - 8 471,13

--

- 3 919,33 -podniesienie poziomu wiedzy i 

kompetencji pracowników w 

zakresie przedsiębiorczości

8 JR woj.  

zachodniop

omorskiego

LGD - 

"Powiatu 

Świdwiński

ego"

Szkolenie dla 

pracowników biur 

Lokalnych Grup 

Działania w nowej 

perspektywie PROW 

2014 - 2020

podniesienie jakości w 

wdrażaniu LSR, 

1

Podczas realizacji operacji wzrósł ogólny budżet, natomiast suma kosztów kwalifikowalnych pozostała bez zmian.

9 JR woj.  

zachodniop

omorskiego

Stowarzysz

enie "Lider 

Pojezierza"

Giełda Procedur 

Lokalnych Grup 

Działania Pomorza 

Zachodniego

Liczba 

konferencji, 

spotkań, 

Celem głównym operacji jest 

dopracowanie jakości procedur 

operacji realizowanych w 

ramach PROW dla  13 LGD 

uczestniczących w Giełdzie 

Procedur Lokalnych Grup 

Działania Pomorza 

Zachodniego. Operacja ma 

charakter spotkania w formie 

dwudniowych warsztatów 

podczas których po 

przedstawieniu dobrej praktyki 

w ramach danego tematu 

następuje dyskusja przez co 

dochodzi do wymiany wiedzy i 

tworzenia sieci kontaktów.

8

Liczba 

konferencji, 

spotkań, 

1 III 13 098,96

podniesienie poziomu wiedzy i 

kompetencji pracowników w 

zakresie przedsiębiorczości

szkolenie dla przedstawicieli, 

pracowników biur lub 

członków zarządów 13 LGD

7

- 13 384,40

JR woj.  

zachodniop

omorskiego

LGD 

Centrum 

Inicjatyw 

Wiejskich

Szkolenie dla 

lokalnych grup 

działania woj. 

zachodniopomorskie

go: "ABC 

Przedsiębiorczości-

działalność 

gospodarcza w 

praktyce i teorii"

- 13 100,00

13 505,26 - 13 384,40 -szkolenie dla przedstawicieli 

biur LGD

-

JR woj.  

zachodniop

omorskiego

LGD - 

"Powiatu 

Świdwiński

ego"

Szkolenie dla 

pracowników biur 

Lokalnych Grup 

Działania w nowej 

perspektywie PROW 

2014 - 2020

podniesienie jakości w 

wdrażaniu LSR, 

szkolenie dla przedstawicieli 

biur LGD

Liczba 

konferencji, 

spotkań, 

szkolenie dla przedstawicieli, 

pracowników biur lub 

członków zarządów 13 LGD

II

-

-



Liczba 

uczestników 

spotkań 

warsztatowych

30

Rodzaj operacji

operacje do usunięcia

operacje niezmieniane

operacje zmieniane

nowe operacje

Warsztaty dla pracowników

biur LGD oraz osób 

funkcyjnych z LGD

woj.zachodniopomorskiego

- II-III

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

- 8 471,13 - 8 471,139 JR woj.

zachodniop

omorskiego

Stowarzysz

enie "Lider 

Pojezierza"

Giełda Procedur 

Lokalnych Grup 

Działania Pomorza

Zachodniego

Celem głównym operacji jest

dopracowanie jakości procedur 

operacji realizowanych w

ramach PROW dla  13 LGD

uczestniczących w Giełdzie 

Procedur Lokalnych Grup 

Działania Pomorza 

Zachodniego. Operacja ma 

charakter spotkania w formie 

dwudniowych warsztatów 

podczas których po 

przedstawieniu dobrej praktyki 

w ramach danego tematu 

następuje dyskusja przez co 

dochodzi do wymiany wiedzy i 

tworzenia sieci kontaktów.



Wskaźnik
Jednostk

a
2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 JR woj. 

świętokr

zyskiego

Świętokrzy

ska Sieć 

LGD

LGD 

Świętokrzy

skie ponad 

wszystkie! - 

AGROTRA

VEL - 

wynajem 

powierzchn

i targowej, 

zabudowa, 

wyposażeni

e

Cel główny operacji: Promocja 

bogactwa kultury ludowej, 

przyrodniczej, historycznej oraz 

produktów lokalnych i oferty 

pobytowej LGD zrzeszonych w 

Świętokrzyskiej Sieci LGD poprzez 

udział w Międzynarodowe Targi 

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

Targi dla mieszkańców 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

Liczba osób 

odwiedzają

cych Targi 

20 000 I-II - 52 447,20 52 447,20

PROPOZYCJE OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM KSOW na lata 2016-2027 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, w ramach priorytetu 2. Zwiększanie 

rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i 

zrównoważonej gospodarki leśnej oraz w ramach priorytetu 3. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywnosci, w tym przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 

produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzanie ryzykiem w rolnictwie

L.p.

JR 

KSOW/I

Z/JC 

KSOW

Wnioskoda

wca

Nazwa / 

tytuł 

operacji

Cel, przedmiot i temat operacji Forma realizacji operacji/ grupa docelowa

Wskaźniki 

monitorowania 

realizacji operacji

Harmonogr

am / 

termin 

realizacji

Budżet brutto operacji 

(w zł)

Koszty 

kwalifikowalne 

operacji (w zł)



1 JR 

woj.świ

ętokrzys

kiego

Świętokrzy

ska Sieć 

LGD

LGD 

Świętokrzy

skie ponad 

wszystkie! - 

AGROTRA

VEL - 

wynajem 

powierzchn

i targowej, 

zabudowa, 

wyposażeni

e

Cel główny operacji: Promocja 

bogactwa kultury ludowej, 

przyrodniczej, historycznej oraz 

produktów lokalnych i oferty 

pobytowej Lokalnych Grup 

Działania zrzeszonych w 

Świętokrzyskiej Sieci LGD poprzez 

udział w Międzynarodowe Targi 

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

Targi dla mieszkańców 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

Liczba osób 

odwiedzają

cych Targi 

20 000 I-II 52 447,20 52 447,20

Liczba 

wyjazdów 

studyjnych

1

Zmiana priorytetu  z 1  i 6 na 2 i 3 wynika z konieczności dostosowania priorytetów do zmian wprowadzonych w systemie monitorowania i sprawozdawczości KSOW, zgodnie z przewodnikiem 

pt."Evaluation of National Rural Networks 2014-2020" oraz Wspólną Statystyką Sieci, wprowadzoną na zlecenie Komisji Europejskiej przez Europejską Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

czerwcu 2016 roku.

JR woj.  

zachodn

iopomor

skiego

Stowarzysz

enie "WIR" 

- Wiejska 

Inicjatywa 

Rozwoju

Aspekty 

prawne 

utworzenia 

i 

prowadzeni

a 

inkubatora 

przetwórst

wa 

lokalnych 

produktów

Planowana do realizacji operacja ma 

charakter edukacyjny, podnoszący 

wiedzę uczestniczących 

przedstawicieli LGD na tematy 

nowe i nie realizowane przez LGD 

na obszarze 

woj.zachodniopomorskiego a 

dotyczące inkubatorów 

przetwórstwa. Pozwoli to na 

świadczenie doradztwa na rzecz 

potencjalnych wnioskodawców 

planujących tworzenie inkubatorów. 

Pośrednio operacja dotyczy także 

wymiany doświadczeń pomiędzy 

LGD woj.zachodniopomorskiego i 

wielkopolskiego w zakresie dobrych 

praktyk dotyczących wdrażania LSR 

i w zakresie wykonywanych zadań, 

związanych z realizacją LSR.

Wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD 

z terenu woj.zachodniopomorskiego

9 642,40- II-III - 9 642,40 -2



Liczba 

uczestnikó

w wyjazdu

32

Rodzaj operacji

operacje do usunięcia

operacje niezmieniane

operacje zmieniane

nowe operacje

JR woj.  

zachodn

iopomor

skiego

Stowarzysz

enie "WIR" 

- Wiejska 

Inicjatywa 

Rozwoju

Aspekty 

prawne 

utworzenia 

i 

prowadzeni

a 

inkubatora 

przetwórst

wa 

lokalnych 

produktów

Planowana do realizacji operacja ma 

charakter edukacyjny, podnoszący 

wiedzę uczestniczących 

przedstawicieli LGD na tematy 

nowe i nie realizowane przez LGD 

na obszarze 

woj.zachodniopomorskiego a 

dotyczące inkubatorów 

przetwórstwa. Pozwoli to na 

świadczenie doradztwa na rzecz 

potencjalnych wnioskodawców 

planujących tworzenie inkubatorów. 

Pośrednio operacja dotyczy także 

wymiany doświadczeń pomiędzy 

LGD woj.zachodniopomorskiego i 

wielkopolskiego w zakresie dobrych 

praktyk dotyczących wdrażania LSR 

i w zakresie wykonywanych zadań, 

związanych z realizacją LSR.

Wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD 

z terenu woj.zachodniopomorskiego

9 642,40

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW w ramach priorytetu 3

- II-III - 9 642,40 -2









Wskaźnik
Jednost

ka
2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 JR 

woj.kuja

wsko-

pomorski

ego

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania Ziemia 

Wąbrzeska

Organizacja 

VII Pikniku 

LEADER 

2017 w 

Przydworzu

aktywizacja środowisk 

lokalnych do działania 

partnerskiego;  stworzenie 

platformy umożiwiającej 

poszukiwania partnerów do 

współpracy; temat operacji: 

4.8; 4.9;4.12; 4.13

impreza 

plenerowa dla 

przedstawicieli 

LGD

szt./ 

uczesnikó

w

1/600 II-III 37 772,16 37 772,16

Rodzaj operacji

operacje do usunięcia

operacje niezmieniane

operacje zmieniane

nowe operacje

PROPOZYCJE OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM KSOW na lata 2016-2027 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, w ramach 

priorytetu 4. Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

L.p.

JR 

KSOW/I

Z/JC 

KSOW

Wnioskodawca
Nazwa / tytuł 

operacji
Cel, przedmiot i temat operacji

Forma realizacji 

operacji/grupa 

docelowa

Wskaźniki 

monitorowania 

realizacji operacji

Harmonogram / 

termin 

realizacji

(w ujęciu 

kwartalnym)

Budżet brutto operacji 

(w zł)

Koszty 

kwalifikowalne 

operacji (w zł)



Wskaźnik
Jedno

stka
2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 JR woj. 

podlaskiego

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Odnawialne 

źródła energii – w 

poszukiwaniu 

innowacyjnych 

rozwiązań 

 Cel operacji:  Rozwijanie 

współpracy międzynarodowej w 

zakresie OZE przez LGD mające ten 

temat w LSR-ach. Przedmiot 

operacji: Zapoznanie LGD z 

funkcjonującymi instalacjami OZE 

na terenie Niemiec, przedstawienie 

najnowszych osiągnięć i rozwiązań z 

tego zakresu, a także podniesienie 

poziomu wiedzy i kompetencji oraz 

utrwalanie sieci kontaktów pomiędzy 

LGD. Temat operacji: 

Upowszechnianie wiedzy w zakresie 

optymalizacji wykorzystywania przez 

mieszkańców obszarów wiejskich 

zasobów środowiska naturalnego.                                     

Wyjazd 

studyjny 

dla 

przedstawic

ieli LGD 

oraz 

instytucji 

wdrażającej 

RLKS

     Liczba 

wyjazdów 

studyjnych/ 

Liczba 

uczestników 

wyjazdu 

studyjnego

1/30 - III-IV - 66 000,00 - 66 000,00

Rodzaj operacji

operacje do usunięcia

operacje niezmieniane

operacje zmieniane

nowe operacje

Budżet brutto 

operacji 

(w zł)

Koszty 

kwalifikowalne 

operacji (w zł)

NOWA OPERACJA WŁASNA: Operacja będzie sprzyjać propagowaniu energii odnawialnej na obszarach wiejskich, co z jednej strony ma znaczenie dla środowiska naturalnego, z 

drugiej zaś stanowi sposobność do uzyskiwania dodatkowego dochodu na obszarach wiejskich. Dlatego też jej zrealizowanie będzie sprzyjać realizacji celu 5 KSOW.

PROPOZYCJE OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM KSOW na lata 2016-2027 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, w ramach 

priorytetu 5 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach 

rolnym, spożywczym i leśnym

L.p.

JR 

KSOW/IZ/JC 

KSOW

Wnioskodawca
Nazwa / tytuł 

operacji
Cel, przedmiot i temat operacji

Forma 

realizacji 

operacji, 

grupa 

deocelowa

Wskaźniki 

monitorowania 

realizacji operacji

Harmonogra

m / termin 

realizacji



                                        

Wskaźnik
Jedn

ostka
2016 2017 2016 2017 2016 2017

liczba 

konferencji, 

spotkań, 

seminariów

1

liczba 

uczestników 

konferencji, 

spotkań, 

seminariów

50

liczba 

szkoleń, 

warsztatów

3

liczba 

uczestników 

szkoleń, 

warsztatów

20

liczba 

uczestników 

wyjazdu 

studyjnego

40

Liczba 

szkoleń/ 

seminariów/ 

warsztatów

5

Koszty 

kwalifikowalne 

Cel, przedmiot i temat operacji

Forma realizacji 

operacji/ grupa 

docelowa

Wskaźniki 

monitorowania 

Harmonogra

m / termin 

Budżet brutto operacji 

(w zł)

L.p.

JR 

KSO

W/IZ/J

C 

KSO

Wnioskoda

wca
Nazwa / tytuł operacji

III-IV  - 31600,00

45300,00

Usunięcie operacji z powodu rezygnacji partnera.

1 JR 

woj. 

dolnoś

ląskieg

o

Fundacja 

Wspierania 

Rozwoju 

Lokalnego 

"Moja 

Przestrzeń"

Animatorzy Lokalni 

Dolnego Śląska

zwiększenie wiedzy i umiejętności w obszarze 

animacji lokalnej i aktywizacji mieszkańców 

oraz wymiana doświadczeń LGD w zakresie 

dobrych praktyk dotyczących zarządzania i 

wdrażania LSR wśród 70 osób z terenu 

Dolnego Śląska

organizacja 

warsztatów/konferencj

i dla przedstawicieli 

dolnośląskich LGD

III-IV  - 45300,00

 - 40000,00szkolenia dla 

pracowników, 

członków zarządów, 

rad oceniających oraz 

członków LGD z 

obszaru Dolnego 

Śląska , z czego co 

najmniej połowę będą 

stanowić osoby do 35 

r.ż. Uczestnicy to 

osoby w różnym 

wieku i stopniu 

wykształcenia 

zaangażowani w 

realizacje programu 

Leader na lata 2014- 

2020. Obecnie osoby 

nowozatrudnione w 

LGD najczęściej 

stanowią osoby młode, 

nie przekraczające 35 

r. ż. 

 - II-IV  - 40000,00

31600,00

NOWA OPERACJA WŁASNA: Realizacja operacji wynika z obowiązku wdrażania operacji objętych Planem Działania KSOW na lata 2014-2020. Planowane jest, że uczestnicy zapoznają się z 

małopolską trasą smakoszy, propozycjami kulinarnych podróży, certyfikacją produktów lokalnych, ofertą agroturystyczną. Umożliwiona zostanie wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami LGD z 

Małopolski i Dolnego Śląska. Realizacja operacji będzie sprzyjać włączeniu społecznemu i aktywizacji mieszkańców wsi do podejmowania podobnych inicjatyw.

3 JR 

woj. 

dolnoś

ląskieg

o

Związek 

Stowarzysze

ń 

"Dolnośląsk

a Sieć 

Partnerstw 

LGD"

Tworzenie sieci 

współpracy pomiędzy 

Lokalnymi Grupami 

Działania oraz 

podniesienie wiedzy 

Lokalnych Grup 

Działania w zakresie 

PROW 2014-2020 na 

obszarze Dolnego 

Śląska

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w 

zakresie aktywizacji  mieszkańców obszarów 

wiejskich wśród ok. 80 pracowników, 

członków zarządów, rad oceniających oraz 

członków LGD z obszaru Dolnego Śląska. 

Tematy zgodne z § 17 ust. 1 pkt  9 

rozporządzenia rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 

2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów 

wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 -2 JR 

woj. 

dolnoś

ląskieg

o

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Dolnośląski

ego

Wyjazd studyjny dla 

Lokalnych Grup 

Działania - 

małopolskie szlaki 

kulinarne i 

agroturystyczne

ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy 

podmiotami uczestniczącymi w rozwoju 

obszarów wiejskich, zaktywizowanie 

mieszkańców obszarów wiejskich do 

współpracy i budowania partnerskich relacji, 

zapoznanie uczestników wyjazdu z 

małopolskimi szlakami kulinarnymi, ofertą 

agroturystyczną, wymiana wiedzy i 

doświadczeń w zakresie wytwarzania i 

marketingu produktu lokalnego, promowanie 

włączenia społecznego.

organizacja wyjazdu 

studyjnego dla 

członków LGD 

wytwarzających 

produkty regionalne i 

tradycyjne lub 

zainteresowanych 

prowadzeniem takiej 

działalności

liczba 

wyjazdów 

studyjnych

1  -

PROPOZYCJE OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM KSOW na lata 2016-2027 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, w ramach priorytetu 6: Wspieranie 

włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich



liczba 

uczestników 

szkoleń

375

Liczba 

imprez

1

Liczba 

konkursów

1

liczba 

konferencji, 

spotkań, 

1

liczba 

uczestników 

konferencji, 

spotkań, 

seminariów

100

6 JR 

woj.lu

belskie

go

Samorząd 

Województ

wa 

Lubelskiego

Zapewnienie pomocy 

technicznej w 

zakresie współpracy 

międzynarodowej  na 

rzecz tworzenia 

kontaktów - 

organizacja wizyty 

studyjnej do 

wybranego państwa 

UE dla LGD z terenu 

Woj. Lubelskiego

Aktywizacja LGD z Woj.Lubelskiego na rzecz 

podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich poprzez organizację 

wyjazdu studyjnego. Dobre praktyki w zakresie 

funkcjonowania LGD w wybranym państwie 

UE - możliwośc nawiązania współpracy. 

Organizacja wyjazdu przyczyni sie do 

aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich 

w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji 

projektów nakierowanych na rozwój tych 

obszarów, w skład których wchodzą 

przedstawiciele sektora publicznego, sektora 

prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

Wyjazd studyjny dla 

przedstawicieli LGD

osoba 30 III-

IV 

kwar

tał

120000,00 120000,00

JR 

woj.ku

jawsko-

pomor

skiego

Stowarzysze

nie Nasza 

Krajna

Piknik Leadera

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

Kreowanie rozwoju 

Lubelszczyzny w 

oparciu  o dobre 

praktyki krajowe i 

międzynarodowe

Wizyta gości z Węgier, 

konferencja dla 

mieszkańców 

woj.lubelskiego, 

członków LGD Ziemi 

Kraśnickiej, Węgrzy

II-III - 42580,00 42580,00

4

Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz 

zrównoważonego rozwoju w oparciu o tradycje 

kulturowe i innowacyjne podejście do rozwoju 

przedsiębiorczości na wsi oraz aktywizacji 

społecznej mieszkańców.

5 JR 

woj.lu

belskie

go

Lokalna 

Grupa 

Działania 

Ziemi 

Kraśnickiej

wsparcie lgd w zakresie poszukiwania 

partnerów do współpracy, wymiana 

doświadczeń

I-III -

 - 40000,00szkolenia dla 

pracowników, 

członków zarządów, 

rad oceniających oraz 

członków LGD z 

obszaru Dolnego 

Śląska , z czego co 

najmniej połowę będą 

stanowić osoby do 35 

r.ż. Uczestnicy to 

osoby w różnym 

wieku i stopniu 

wykształcenia 

zaangażowani w 

realizacje programu 

Leader na lata 2014- 

2020. Obecnie osoby 

nowozatrudnione w 

LGD najczęściej 

stanowią osoby młode, 

nie przekraczające 35 

r. ż. 

 - II-IV  - 40000,00

44967,00konferencja, konkurs, 

piknik dla 

przedstawicieli LGD, 

samorządu 

woj.kujawsko-

pomorskiego, gmin i 

powiatu sępoleńskiego

44967,00

3 JR 

woj. 

dolnoś

ląskieg

o

Związek 

Stowarzysze

ń 

"Dolnośląsk

a Sieć 

Partnerstw 

LGD"

Tworzenie sieci 

współpracy pomiędzy 

Lokalnymi Grupami 

Działania oraz 

podniesienie wiedzy 

Lokalnych Grup 

Działania w zakresie 

PROW 2014-2020 na 

obszarze Dolnego 

Śląska

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w 

zakresie aktywizacji  mieszkańców obszarów 

wiejskich wśród ok. 80 pracowników, 

członków zarządów, rad oceniających oraz 

członków LGD z obszaru Dolnego Śląska. 

Tematy zgodne z § 17 ust. 1 pkt  9 

rozporządzenia rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 

2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów 

wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020



7 JR 

woj.lu

belskie

go

LGD 

„Razem ku 

lepszej 

przyszłości”

Animacja i innowacje- 

szkolenie i wyjazd 

studyjny dla LGD z 

województwa 

lubelskiego

Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz 

podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc 

pracy na terenach wiejskich.Wspieranie 

rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i 

umiejętności w obszarach innych niż wskazane 

w pkt. 4.7. Promocja jakości życia na wsi lub 

promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju 

zawodowego. Wspieranie tworzenia sieci 

współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i 

obszarów wiejskich przez podnoszenie 

poziomu wiedzy w tym 

zakresie.Upowszechnianie wiedzy dotyczącej 

zarządzania projektami z zakresu rozwoju 

obszarów wiejskich.

Szkolenie  i wyjazd 

studyjny dla 

przedstawicieli LGD, 

Urzędu 

Marszałkowskiego

osoba, 

materiały 

szkoleniowe

50 III-

IV 

kwar

tał

29305,00 29305,00

9 JR 

woj.łó

dzkieg

o

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego

Leader w teorii i 

praktyce

podniesienie kompetencji lokalnych grup 

działania w zakresie wykonywanych przez nie 

zadań, związanych z realizacją lokalnych 

strategii rozwoju szczególności doradztwa na 

rzecz wnioskodawców i oceną operacji.

spotkanie dla 

przedstawicieli LGD z 

terenu województwa 

łódzkiego 

liczba 

uczestników 

konferencji, 

spotkań, 

seminariów

70 II-III 40000,00 40000,00

Szlakiem polskich 

wsi, winnic oraz 

LGD w północnej  

Rumunii

Wymiana doświadczeń oraz wiedzy z zakresu 

innowacji w uprawie winorośli rumuńskim 

rolnictwie, budowanie partnerstwa i współpracy 

międzynarodowej

wyjazd studyjny dla 

beneficjentów, 

potencjalnych 

beneficjentów, 

instytucji 

zaangażowanych 

pośrednio we 

wdrażanie Programu

ilość 

uczestników

25 - 78 384,34

NOWA OPERACJA WŁASNA: W pierwszej części Planu operacyjnego na lata 2016-2017 zaplanowano operacje oraz budżet na 2016 r. Natomiast nowe operace dotyczą drugiej części planu 

operacyjnego na lata 2016-2017 oraz budżetu i operacji realizowanych w 2017 r. Operacja przyczyni się do większej aktywizacji LGD z Woj. Lubelskiego oraz wpłynie na lepsze wdrażnie PROW 2014-

2020 . Organizacja wyjazdu szkoleniowego ma za zadanie poprawić funkcjonowanie LGD poprzez przenoszenie dobrych praktyk z wizytowanego państwa, ponadto umożliwi nawiązanie współpracy 

międzyterytorialnej i międzynarodowej a przez to wpłynie na rozwój obszarów wiejskich.

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

III -

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

NOWA OPERACJA WŁASNA: W związku z rekomendacją  Grupy Tematycznej ds. Leader oraz  uruchomieniem pierwszych naborów przez LGD z terenu województwa łódzkiego koniecznym jest 

organizacja spotkania mająca na celu podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli LGD z zakresu: rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy; zarządzanie projektami współpracy, zarządzanie 

projektem grantowym w LGD; zasada konkurencyjności w praktyce; ochrona danych osobowych; analiza pierwszych naborów; analiza protestów; aneks do umowy ramowej („duży aneks”); wytyczne dot. 

grup interesu, sprawozdawczość , monitorowanie i kontrola w ramach realizacji operacji. Powyższa operacja przyczyni się do stworzenia platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie 

zarządzania i wdrażania LSR, a tym samym prawidłowe wykorzystanie środków w ramach PROW 2014-2020. 

8 JR 

woj.lu

buskie

go

LGD 

Stowarzysze

nie Zielona 

Dolina Odry 

i Warty

- 61 701,76



10 JR 

woj.łó

dzkieg

o

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego

Organizacja wizyty 

studyjnej na terenie 

UE dot. rozwoju 

przedsiębiorczości na 

terenach wiejskich 

stworzenie możliwości współpracy 

i wymiany doświadczeń dla wszystkich 

instytucji działających na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, 

regionalnym 

wizyta studyjna dla 

przedstawicieli LGD z 

terenu woj.łódzkiego 

oraz instytucji 

zaangażowanych w 

rozwój 

przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich

liczba 

uczestników 

wyjazdów/ 

wizyt 

studyjnych/w

ymian 

eksperckich

30 III-

IV

80000,00 80000,00

liczba 

uczestników 

szkoleń 

400

liczba 

szkoleń

5

liczba 

wyjazdów/ 

wizyt 

studyjnych/w

ymian 

eksperckich

1

liczba 

uczestników 

wyjazdów/ 

wizyt 

studyjnych/w

ymian 

eksperckich

20

Innowacyjna 

Szampania

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

wizyta studyjna dla 

przedstawicieli sektora 

społecznego, 

gospodarczego i 

publicznego w tym 

przedstawiciele LGD 

 -

52 380,00 52 380,00

41 000,00

NOWA OPERACJA WŁASNA: Dzięki szkoleniom dla przedsawicieli LGD nastąpi wzrost wiedzy wśród beneficjentów (LGD) w zakresie wdrażanie poszczególnych działań lokalnych strategii rozwoju, 

wymogów, jakie muszą one spełniać oraz systemu oceny, jakiemu będą podlegały, w związku z tym w dalszej kolejności nastąpi przekazywanie potencjalnym beneficjentom/beneficjentom Programu 

szczegółowych informacji dotyczących warunków udzielania pomocy. Działania podejmowane przez przeszkolone osoby przyczynią się do aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw 

w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy. Operacja przyczyni się do wspierania włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach 

wiejskich.

NOWA OPERACJA WŁASNA: Na obszarach wiejskich województwa łódzkiego brak jest organizacji zrzeszających przedsiębiorców tj. inkubatorów przedsiębiorczości i innych instytucji działających 

na rzecz wsparcia biznesu. Działania na rzecz przedsiębiorczości i walki z bezrobociem są realizowane  w większych miastach m in. przez  Urzędy Pracy. Przedsiębiorcy i osoby zainteresowane podjęciem 

działalności muszą sięgać po dofinansowania i specjalistyczne doradztwo udzielane przez instytucje na poziomie regionalnym. Brakuje również spójnej i zintegrowanej promocji lokalnej 

przedsiębiorczości.  Organizacja wizyty studyjnej  na terenie UE ma na celu pokazanie jak państwa członkowskie realizują projekty związane z  rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 

zakładaniem lokalnych biznesów, kreowaniem nowych miejsc pracy z wykorzystaniem środków unijnych. Realizacja projektu przyczyni się tym samym do zainicjowanie współpracy pomiędzy LGD na 

terenie województwa łódzkiego

JR 

woj. 

małop

olskieg

o

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Małopolskie

go

Szkolenia dla LGD Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i 

szczegółowej dotyczącej podejścia LEADER, 

w tym zapewnienie informacji dotyczących 

warunków i trybu przyznawania pomocy, dla  

potencjalnych beneficjentów w zakresie 

praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie 

przygotowania wniosków, biznesplanów oraz 

dla beneficjentów w zakresie przygotowania 

wniosków o płatność.

11

12 JR 

woj. 

mazow

ieckieg

o

Lokalna 

Grupa 

Działania – 

Przyjazne 

Mazowsze

III-IV -

szkolenia dla 

przedstawicieli LGD

 - I-IV  - 41 000,00



liczba 

wyjazdów/wi

zyt 

studyjnych/w

ymian 

eksperckich

1

liczba 

uczestników 

wyjazdów/wi

zyt 

studyjnych/w

ymian 

eksperckich

20

13 JR 

woj. 

opolsk

iego

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Opolskiego

Szkolenia i działania 

na rzecz tworzenia 

sieci kontaktów dla 

Lokalnych Grup 

Działania, w tym 

zapewnianie pomocy 

technicznej w 

zakresie współpracy 

międzyterytorialnej

Wsparcie lokalnych grup działania w zakresie 

poszukiwania partnerów do współpracy 

międzyterytorialnej oraz podniesienie 

kompetencji w zakresie wykonywania przez nie 

zadań, związanych z wdrażaniem strategii 

rozwoju lokalnego 

organizacja spotkań / 

szkoleń / wyjazdów 

studyjnych - wg 

potrzeb zgłaszanych 

przez LGD dla 

przedstawicieli LGD i 

JR KSOW 

woj.opolskiego

liczba 

szkoleń, 

warsztatów

1 I-IV - 10 000,00 10 000,00

13 JR 

woj. 

opolsk

iego

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Opolskiego

Szkolenia i działania 

na rzecz tworzenia 

sieci kontaktów dla 

Lokalnych Grup 

Działania, w tym 

zapewnianie pomocy 

technicznej w 

zakresie współpracy 

międzyterytorialnej

Wsparcie lokalnych grup działania w zakresie 

poszukiwania partnerów do współpracy 

międzyterytorialnej oraz podniesienie 

kompetencji w zakresie wykonywania przez nie 

zadań, związanych z wdrażaniem strategii 

rozwoju lokalnego 

organizacja spotkań / 

szkoleń / wyjazdów 

studyjnych/ 

konferencji - wg 

potrzeb zgłaszanych 

przez LGD dla 

przedstawicieli LGD i 

JR KSOW 

woj.opolskiego

liczba 

szkoleń, 

warsztatów, 

konferencji

2 I-IV - 10 000,00 10 000,00

14 JR 

woj. 

opolsk

iego

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Opolskiego

Szkolenia i działania 

na rzecz tworzenia 

sieci kontaktów dla 

Lokalnych Grup 

Działania (LGD), w 

tym zapewnienie 

pomocy technicznej 

w zakresie 

współpracy 

międzyterytorialnej

Wsparcie LGD w zakresie poszukiwania 

partnerów do współpracy międzyterytorialnej 

oraz podniesienie kompetencji w zakresie 

wykonywania przez nie zadań związanych z 

wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego. 

Podniesienie kwalifikacji znacznie wzmacnia 

potencjał administracyjny, zaś nabycie 

praktycznych umiejętności w rezultacie 

przyczynia się do lepszego wykonywania przez 

pracowników LGD obowiązków związanych z 

realizacją Programu.

Organizacja spotkań/ 

szkoleń /wyjazdów 

studyjnych - wg 

potrzeb zgłaszanych 

przez LGD dla 

przedstawicieli LGD i 

JR KSOW 

woj.opolskiego

Liczba 

szkoleń / 

warsztatów / 

spotkań

3 I-IV 15 000,00 15 000,00

JR 

woj. 

mazow

ieckieg

o

Lokalna 

Grupa 

Działania – 

Przyjazne 

Mazowsze

Innowacyjna 

Szampania

50 000,00poznanie 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

III-IV - 70 560,00

NOWA OPERACJA WŁASNA: Operacja ma na celu podniesienie kompetencji Lokalnych Grup Działania w ramach wykonywania przez nie zadań związanych z wdrażaniem strategii rozwoju lokalnego. 

Szkolenia wpłyną na wzmacnianie potencjał administracyjny, zaś nabycie praktycznych umiejętności w rezultacie przyczynia się do lepszego wykonywania przez pracowników LGD obowiązków 

związanych z realizacją Programu w tym poszukiwaniu partnerów do współpracy międzyterytorialnej.

Wskazano rzeczywistą wartość budżetu operacji brutto oraz wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji.

12 wizyta studyjna dla 

przedstawicieli sektora 

społecznego, 

gospodarczego i 

publicznego w tym 

przedstawiciele LGD 

Zmiana formy realizacji operacji oraz wskaźnika wynika z  rozszerzenia zakresu operacji o konferencję.



Liczba 

szkoleń / 

seminariów / 

warsztatów

10

Nakład 

(liczba egz.) 

i dystrybucja

100

16 JR 

woj. 

podkar

packie

go

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Podkarpacki

ego

Szkolenie dla 

Lokalnych Grup 

Działania

Celem operacji jest wsparcie lokalnych grup 

działania w zakresie wykonywanych przez nie 

zadań, związanych z realizacja Lokalnych 

Strategii Rozwoju szczególności doradztwa na 

rzecz potencjalnych wnioskodawców i 

prowadzenia oceny operacji.

Formą realizowanej 

operacji będzie 

szkolenie/warsztaty

liczba 

szkoleń/wars

ztatów

szt 1 III/I

V

50 000,00 50 000,00

17 JR 

woj. 

podkar

packie

go

Stowarzysze

nie pn. 

Lokalna 

Grupa 

Działania 

Nowa 

Galicja

Identyfikacja 

partnerów projektów 

współpracy

Celem operacji jest wsparcie LGD w 

poszukiwaniu i zidentyfikowaniu partnerów do 

współpracy międzynarodowej z zakresu 

promocji i rozwoju winiarstwa, enoturystyki, 

lokalnych produktów oraz obszarów wiejskich.  

Zainicjowanie wspłópracy międzynarodowej 

nakierowanej na rozwój obszarów wiejskich. 

Tematem wiodącym operacji jest aktywizacja 

mieszkańców obszarów wiejskich w celu 

tworzenia partnerstw na rzecz realizacji 

projektów nakierowanych na rozwój tych 

obszarów, w skład których wchodzą 

przedstawiciele sektora publicznego, 

prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

wyjazd studyjny na 

Węgry dla 

przedstawicieli LGD 

Nowa Galicja oraz 

LGD partnerskich, 

przedstawicieli 

producentów 

tradycyjnej, lokalnej 

żywnośi w tym 

winiarze.

1. Liczba 

wyjazdów 

studyjnych.                          

2. Liczba 

uczestników 

w tym liczba 

przedstawicie

li LGD i 

liczba 

doradców.

1. 1 

szt.     

2. 20 

osób, 

(15 z 

LGD 

i 1 

dora

dca)                          

III-

IV

17 543,32 17 543,32

Szkolenie / 

seminarium / warsztat 

oraz 

publikacja/materiał 

wydrukowany dla 

przedstawicieli 10 

LGD z terenu 

woj.opolskiego.

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

NOWA OPERACJA WŁASNA: Ważnym elementem funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich jest praca i zaangażowanie sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Odpowiednie 

przygotowania LGD do realizacji ich strategii korzystnie wpłynie na ich kreowania i stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich.

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

50 865,07 50 865,0715 JR 

woj. 

opolsk

iego

Stowarzysze

nie Lokalna 

Grupa 

Działania 

"Płaskowyż 

Dobrej 

Ziemi"

Lokalne Grupy 

Działania 

Województwa 

Opolskiego: 

nowoczesne, 

zorganizowane 

twórcze

Wzmocnienie struktur LGD oraz utworzenie 

sieci wpływającej na rozwój lokalny przez 

poprawę jakości zarządzania projektami na 

obszarach wiejskich, w tym zarządzania 

wspólnymi projektami, wypracowanie 

platformy wymiany dobrych praktyk 

i standaryzacji rozwiązań, będących 

konkretnymi projektami, możliwymi do 

powielania.

II-IV



18 JR 

woj. 

podkar

packie

go

Stowarzysze

nie Lokalna 

Grupa 

Działania 

"Dorzecze 

Wisłoka"

Współpraca sukcesem 

partnerstwa

Głównym celem operacji jest rozwój 

współpracy oraz wymiana dobrych praktyk i 

doświadczeń w zakresie inicjatyw 

projektowych realizowanych na obszarze 

woj.podkarpackiego o charakterze 

rozwojowym. Cele szczegółowe:- wymiana 

informacji i doświadczeń w dziedzinie szeroko 

pojętego rozwoju gospodarczego obszarów 

wiejskich; - stworzenie możliwości 

analizowania i doskonalenie partnerstwa, w 

świetle bezpośredniego poznania odmiennych 

już zorganizowanych struktur; - nawiązywanie 

kontaktów z instytucjami, które mają 

doświadczenie w budowaniu partnerstwa, 

rozwoju i utrzymaniu efektów. Tematem 

operacji jest upowszechnianie wiedzy w 

zakresie planowania rozwoju lokalnego z 

uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, 

społecznego i środowiskowego danego obszaru.

wyjazd studyjny do 

Kresowej Osady teren 

LGD Ziemi 

Lubaczowskiej dla 

członków 

stowarzyszenia 

Lokalna Grupa 

Działania "Dorzecze 

Wisłoka".

1. Liczba 

wyjazdów 

studyjnych.                          

2. Liczba 

uczestników 

w tym liczba 

przedstawicie

li i liczba 

doradców.

1  / 

20 

osób 

(20 z 

LGD 

i 1 

dora

dca)                          

III-

IV

11 717,20 9 949,20

19 JR 

woj. 

podkar

packie

go

Lokalna 

Grupa 

Działania 

Stowarzysze

nie "Z 

Tradycją w 

Nowoczesno

ść"

Szkolenie z zakresu 

aktualnie 

obowiązujących 

przepisów dot. pracy 

Rady

Celem jest tworzenie sieci kontaktów dla 

Lokalnych Grup Działania oraz podnoszenie 

wiedzy w zakresie aktualnie obowiązujących 

przepisów dotyczących pracy Rady LGD. 

Tematy realizowanej operacji to: 

upowszechnianie wiedzy dotyczącej 

zarządzania  projektami z zakresu rozwoju 

obszarów wiejskich oraz upowszechnianie 

wiedzy w zakresie planowania rozwoju 

lokalnego z uwzględnieniem potencjału 

ekonomicznego, społecznego i środowiskowego 

danego obszaru.

szkolenie oraz wyjazd 

studyjny dla członków 

organów LGD

1. Liczba 

wyjazdów 

studyjnych.                          

2. Liczba 

uczestników 

w tym liczba 

przedstawicie

li i liczba 

doradców.

1 / 

37 

osób 

(36 z 

LGD 

i 1 

dora

dca)                            

III-

IV 

kwar

tał

12 473,00 11 336,00

20 JR 

woj. 

podlas

kiego

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Podlaskiego

Forum Lokalnych 

Grup Działania

Podniesienie jakości wdrażania programu 

LEADER w województwie podlaskim

Warsztaty/seminarium 

dla LGD

liczba 

uczestników 

szkoleń, 

warsztatów

50 II-IV - 18 260,00 18 260,00

21 JR 

woj. 

podlas

kiego

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Podlaskiego

Wyjazd studyjny 

LGD – inkubatory 

kuchenne w praktyce

Podniesienie jakości wdrażania programu 

LEADER w województwie podlaskim

Wyjazd studyjny dla 

LGD

liczba 

uczestników 

wyjazdów/wi

zyt 

studyjnych/w

ymian 

eksperckich

30 II-IV - 36 600,00 36 600,00

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW



21 JR 

woj. 

podlas

kiego

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Podlaskiego

Wyjazd studyjny 

LGD – inkubatory 

kuchenne w praktyce

Podniesienie jakości wdrażania programu 

LEADER w województwie podlaskim

Wyjazd studyjny dla 

LGD

liczba 

uczestników 

wyjazdów/wi

zyt 

studyjnych/w

ymian 

eksperckich

29 III - 36 600,00 36 600,00

22 JR 

woj. 

podlas

kiego

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Podlaskiego

Cykl spotkań 

związanych z 

wdrażaniem 

LSR/RLKS, w tym 

Forum Podlaskiej 

Sieci LGD – rok 

wdrażania RLKS – 

doświadczenia i 

wyzwania

Cel operacji:  Podniesienie poziomu wiedzy i 

kompetencji  LGD w procesie wdrażania RLKS 

Przedmiot operacji: Wsparcie kompetencyjne 

LGD w procesie wdrażania LSR/RLKS 

poprzez zorganizowanie cyklu spotkań 

informacyjno-szkoleniowych, wymiana 

doświadczeń LGD, upowszechnianie dobrych 

praktyk w zakresie RLKS. Temat operacji: 

Upowszechnianie wiedzy w zakresie 

planowania rozwoju lokalnego z 

uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, 

społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Cykl spotkań 

szkoleniowo-

informacyjnych dla 

przedstawicieli LGD 

oraz instytucji 

zarządzającej/wdrażają

cej RLKS

Liczba 

spotkań 

szkoleniowo-

informacyjny

ch/ Liczba 

uczestików 

spotkań 

szkoleniowo-

informacyjny

ch

2/75 - II-IV - 59 000,00 - 59 000,00

liczba 

szkoleń

2

liczba 

uczestników

90 

(2x4

5)

60 000,00II-IV 60 000,00

Dokonano zmiany wskaźników monitorowania. Zmiana wynika z konieczności dostosowania wskaźnika monitorowania do rzeczywistej ilości uczestników biorącej udział w wizycie studyjnej. Ponadto 

dokonano zmiany harmonogramu zgodnie z rzeczywistym terminem realizacji operacji.

NOWA OPERACJA WŁASNA: Operacja dotyczy wzmacniania potencjału społeczności lokalnej z wykorzystaniem narzędzia jakim jest RLKS i LEADER. Województwo podlaskie w pełnym zakresie 

pokryte jest obszarami lokalnych działania, dlatego też operacja ma fundamentalne znaczenie w realizacji 5 celu KSOW.

23 JR 

woj. 

pomor

skiego

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Pomorskieg

o

Działania na rzecz 

wzmacniania 

oddolnego podejścia 

Leader w 

województwie 

pomorskim.

Celem operacji jest podniesienie wiedzy/ 

kompetencji LGD w zakresie wykonywanych 

zadań związanych z realizacją LSR w ramach 

PROW na lata 2014-2020 . Tematyka szkoleń 

odzwierciedlać będzie zaktualizowane potrzeby 

szkoleniowe, z uwzględnieniem potrzeb 

zgłoszonych przez pomorskie LGD w związku 

z podjętą Uchwałą Nr 4 GTL z dnia 6.03.2017 

r.  Powyższa Uchwała wskazuje na potrzebę 

szkoleń z zakresu: zarządzania projektem 

grantowym w LGD, z działań animacyjnych 

LGD,oraz ze stosowania zasady 

konkurencyjności. Mając na uwadze 

systematyczne uczestnictwo LGD w różnego 

typu szkoleniach, oczekiwania LGD mogą 

zostać  zweryfikowane. W ramach operacji  

planuje się organizację 2 spotkań 

dwudniowych.

szkolenie/warsztaty dla 

przedstawicieli LGD z 

woj.pomorskiego



liczba 

przedstawicie

li LGD

80(2

x40)

liczba 

uczestników

40

liczba 

wyjazdów 

studyjnych

1

liczba 

przedstawicie

li LGD

40

liczba 

warsztatów

3

liczba 

przedstawicie

li LGD

60

wyjazd studyjny, 

warsztaty dla 

przedstawicieli 

pomorskich LGD

38 279,20n/d II-III 38 279,20

60 000,00

NOWA OPERACJA WŁASNA: Zgodnie z Uchwałą Nr 4 Grupy Tematycznej ds. podejścia Leader z dnia 6.03.2017 r. JR KSOW winny zapewnić w ramach PO szkolenia dla LGD. Celem operacji jest  

wsparcie lokalnych grup działania w zakresie podniesienie kompetencji lokalnych grup działania w zakresie wykonywanych przez nie zadań, związanych z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) 

w szczególności doradztwa na rzecz potencjalnych wnioskodawców i prowadzenia oceny operacji. Mając na uwadze rolę i zadania LGD we wdrażaniu podejścia Leader w ramach PROW 2014-2020 tego 

typu działania przyczynią się do podniesienia wiedzy i umiejętnosci oraz przyczynią się  do osiągnięcia celów LSR. Operacja przyczyni się do realizacji celów działania 4: Szkolenia i działania na rzecz 

tworzenia sieci kontaktów dla LGD, w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej. 

24 JR 

woj. 

pomor

skiego

Stowarzysze

nie Lokalna 

Grupa 

Działania 

Sandry Brdy

Lokalne Grupy 

Działania na rzecz 

zrównoważonego 

rozwoju

Głównym celem operacji jest zwiększenie 

współpracy LGD na rzecz zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich i cennych 

przyrodniczo, która przyczyni się do 

aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz 

podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich. Realizacja operacji 

pozwoli na zdobycie niezbędnej wiedzy, która 

zostanie wykorzystana przy podejmowaniu 

lokalnych inicjatyw oraz pozwoli na 

zainicjowanie funkcjonowania forum 

współpracy LGD położonych na terenach 

cennych przyrodniczo. Docelowym miejscem 

wizyty studyjnej jest teren objęty 

Międzynarodowym Rezerwatem Biosfery 

"Karpaty Wschodnie", który jest przykładem 

wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami 

ochrony przyrody, lokalnym samorządem i 

mieszkańcami. W ramach wizyty została 

zaplanowana seria spotkań z przedstawicielami 

ww. instytucji oraz LGD. Wizyta będzie miała 

charakter poznawczy, a uczestnicy nabędą 

wiedzę z zakresu podejmowania inicjatyw 

związanych z ochroną przyrody, edukacją 

ekologiczną i promocją obszarów cennych 

przyrodniczo co pozwoli na poznanie dobrych 

praktyk, które następnie będą mogły być 

wykorzystane na obszarach pomorskich LGD. 

Warsztaty będą miały za zadanie wymianę 

własnych doświadczeń w zakresie angażowania 

grup w działania pro-środowiskowe.

II-IV 60 000,0023 JR 

woj. 

pomor

skiego

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Pomorskieg

o

Działania na rzecz 

wzmacniania 

oddolnego podejścia 

Leader w 

województwie 

pomorskim.

Celem operacji jest podniesienie wiedzy/ 

kompetencji LGD w zakresie wykonywanych 

zadań związanych z realizacją LSR w ramach 

PROW na lata 2014-2020 . Tematyka szkoleń 

odzwierciedlać będzie zaktualizowane potrzeby 

szkoleniowe, z uwzględnieniem potrzeb 

zgłoszonych przez pomorskie LGD w związku 

z podjętą Uchwałą Nr 4 GTL z dnia 6.03.2017 

r.  Powyższa Uchwała wskazuje na potrzebę 

szkoleń z zakresu: zarządzania projektem 

grantowym w LGD, z działań animacyjnych 

LGD,oraz ze stosowania zasady 

konkurencyjności. Mając na uwadze 

systematyczne uczestnictwo LGD w różnego 

typu szkoleniach, oczekiwania LGD mogą 

zostać  zweryfikowane. W ramach operacji  

planuje się organizację 2 spotkań 

dwudniowych.

szkolenie/warsztaty dla 

przedstawicieli LGD z 

woj.pomorskiego



liczba 

uczestników

60

25 JR 

woj. 

śląskie

go

LGD „Perła 

Jury” w 

Łazach

„Podobieństwa i 

różnice łączą 

LEADERÓW” - 

Wyjazd studyjny na 

Litwę w celu

nawiązania 

kontaktów 

partnerskich przez 

LGD Perła Jury w 

Łazach.

Głównym celem wyjazdu 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.

Wyjazd studyjny dla 

członków LGD Perła 

Jury, delegacje 

gminne, delegacja 

Powiatu 

Zawierciańskiego, kół 

gospodyń wiejskich i 

stowarzyszeń 

działających na 

obszarach wiejskich. 

liczba 

wyjazdów/wi

zyt 

studyjnych/w

ymian 

eksperckich

1 II - 44 000,00 44 000,00

26 JR 

woj. 

śląskie

go

Lokalna 

Grupa 

Działania 

„Perła Jury” 

w Łazach

Wyjazd studyjny na 

Łotwę i Estonię

Cel główny: nawiązanie międzynarodowej 

współpracy partnerskiej  z lokalnymi grupami 

działania z Łotwy i Estonii oraz współpracy 

międzyterytorialnej z lokalną grupą działania na 

Mazurach - w celu stworzenia sieci kontaktów 

dla Lokalnej Grupy Działania Perła Jury w 

Łazach. Temat operacji: 4.1, 4.2, 4.7, 4.9, 4.11, 

4.13

Wyjazd studyjny dla 

przedstawicieli LGD 

Perła Jury i LGD 

Zielony Wierzchołek 

Śląska (wśród tych 

osób będą 

przedstawiciele sektora 

prywatnego i 

organizacji 

pozarządowych); 

przedstawiciele 

samorządów 

(partnerzy projektu)

Liczba 

wyjazdów 

studyjnych/ 

Liczba 

uczestników/ 

w tym: 

Liczba 

przedstawicie

li LGD

1 / 

50 

ucze

stnik

ów/ 

30 z 

LGD

III,I

V

62500,00 62500,00

wyjazd studyjny, 

warsztaty dla 

przedstawicieli 

pomorskich LGD

38 279,20

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

n/d II-III 38 279,20

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

24 JR 

woj. 

pomor

skiego

Stowarzysze

nie Lokalna 

Grupa 

Działania 

Sandry Brdy

Lokalne Grupy 

Działania na rzecz 

zrównoważonego 

rozwoju

Głównym celem operacji jest zwiększenie 

współpracy LGD na rzecz zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich i cennych 

przyrodniczo, która przyczyni się do 

aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz 

podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich. Realizacja operacji 

pozwoli na zdobycie niezbędnej wiedzy, która 

zostanie wykorzystana przy podejmowaniu 

lokalnych inicjatyw oraz pozwoli na 

zainicjowanie funkcjonowania forum 

współpracy LGD położonych na terenach 

cennych przyrodniczo. Docelowym miejscem 

wizyty studyjnej jest teren objęty 

Międzynarodowym Rezerwatem Biosfery 

"Karpaty Wschodnie", który jest przykładem 

wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami 

ochrony przyrody, lokalnym samorządem i 

mieszkańcami. W ramach wizyty została 

zaplanowana seria spotkań z przedstawicielami 

ww. instytucji oraz LGD. Wizyta będzie miała 

charakter poznawczy, a uczestnicy nabędą 

wiedzę z zakresu podejmowania inicjatyw 

związanych z ochroną przyrody, edukacją 

ekologiczną i promocją obszarów cennych 

przyrodniczo co pozwoli na poznanie dobrych 

praktyk, które następnie będą mogły być 

wykorzystane na obszarach pomorskich LGD. 

Warsztaty będą miały za zadanie wymianę 

własnych doświadczeń w zakresie angażowania 

grup w działania pro-środowiskowe.



27 JR 

woj. 

święto

krzysk

iego

Świętokrzys

ka Sieć 

LGD

Szkolenie lokalnych 

grup działania 

województwa 

świętokrzyskiego

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.

Szkolenie dla  

pracownikow LGD 

woj.świętokrzyskiego. 

Założono zatem, że w 

szkoleniu weźmie 

udział co najwyżej 2 

osoby z każdej grupy 

(osoba świadcząca 

doradztwo oraz osoba 

administracyjnie 

wdrażająca procedury 

wyboru)

liczba 

uczestników 

szkoleń, 

warsztatów

36 II - 12 164,94 12 164,94

27 JR 

woj. 

święto

krzysk

iego

Świętokrzys

ka Sieć 

LGD

Szkolenie lokalnych 

grup działania 

województwa 

świętokrzyskiego

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.

Szkolenie dla  

pracownikow LGD 

woj.świętokrzyskiego. 

W szkoleniu weźmie 

udział co najwyżej 2 

osoby z każdej grupy 

(osoba świadcząca 

doradztwo oraz osoba 

administracyjnie 

wdrażająca procedury 

wyboru)

liczba 

uczestników 

szkoleń, 

warsztatów

36 II - 12 164,94 12 164,94

Zmiana priorytetu, polegająca na doprecyzowaniu przeznaczenia operacji dla LGD włączając wsparcie na współpracę, wynika z konieczności dostosowania priorytetów do zmian wprowadzonych w 

systemie monitorowania i sprawozdawczości KSOW, zgodnie z przewodnikiem pt."Evaluation of National Rural Networks 2014-2020" oraz Wspólną Statystyką Sieci, wprowadzoną na zlecenie Komisji 

Europejskiej przez Europejską Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w czerwcu 2016 roku.



28 JR 

woj. 

święto

krzysk

iego

Świętokrzys

ka Sieć 

LGD

Podniesienie wiedzy i 

umiejętności 

pracowników lgd 

województwa 

świętokrzyskiego

Głównym celem operacji jest aktywizacja 

mieszkańców wsi (obszaru objętego LSR) na 

rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania 

miejsc pracy na terenach wiejskich. 

Przedmiotem operacji jest organizacja i 

przeprowadzenie szkoleń oraz wyjazdu 

studyjnego na Łotwę w celu pozyskania 

zagranicznego partnera. Tematy operacji: 

aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich 

w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji 

projektów nakierowanych na rozwój tych 

obszarów, w skład których wchodzą 

przedstawiciele sektora publicznego, sektora 

prywatnego oraz organizacji pozarządowych; 

wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich przez podnoszenie 

poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach 

innych niż małe przetwórstwo lokalne lub 

rozwój zielonej gospodarki; upowszechnianie 

wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z 

zakresu rozwoju obszarów wiejskich; 

upowszechnianie wiedzy w zakresie 

planowania rozwoju lokalnego z 

uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, 

społecznego i środowiskowego danego obszaru.

3 dwudniowe 

szkolenia; wyjazd 

studyjny dla 

przedstawicieli LGD - 

członków 

Świętokrzyskiej Sieci 

LGD.

liczba 

uczestników 

szkoleń; 

liczba 

uczestników 

wyjazdu 

studyjnego

110 III-IV 69529,50 69529,50

29 JR 

woj. 

warmi

ńsko-

mazurs

kiego

Lokalna 

Grupa 

Działania 

Stowarzysze

nie 

"Południow

a Warmia"

Forum LGD Warmii i 

Mazur

Stworzenie sieci kontaktów ważnych dla LGD 

Warmii i Mazur ze względu na rozpoczętą 

nową perspektywę, wymianę doświadczeń oraz 

uwag dotyczących wdrażania LSR 2014-2020

szkolenie dla 

przedstawicieli LGD z 

terenu woj. warm.-

maz.

liczba 

szkoleń, 

warsztatów

1 II - 21 592,50 21 592,50

30 JR 

woj. 

warmi

ńsko-

mazurs

kiego

Lokalna 

Grupa 

Działania 

Stowarzysze

nie 

"Południow

a Warmia"

Forum LGD Warmii i 

Mazur 2017

Celem realizacji operacji jest rozszerzenie i 

zacieśnienie sieci kontaktów ważnych dla 

Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur, 

wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat 

wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju 2014-

2020 oraz podiesienie kompetencji członków 

organów decyzyjnych i pracownikó LGD.

Forum dla 

przedstawicieli LGD z 

woj.warmińsko-

mazurskiego, 

przedstawicieli 

samorządu 

Województwa

Forum 1 II-III 36 654.00 36 654,00

liczba 

szkoleń, 

warsztatów

10JR 

woj.  

wielko

polskie

go

Wielkopolsk

a Agencja 

Zarządzania 

Energią Sp. 

z o.o.

Podniesienie 

kompetencji osób 

realizujących LSR w 

zakresie 

przedsiębiorczości 

oraz 

zrównoważonego 

rozwoju obszarów 

wiejskich w 

Wielkopolsce

58 789,52Cykl szkoleń i warsztatów  przeznaczonych dla 

LGD w zakresie realizacji LSR oraz promocji 

postaw ekologicznych, w tym związanych z 

ochroną środowiska, przeciwdziałaniem i 

adaptacją do zmian klimatu. 

Szkolenia, warsztaty 

dla LGD

I-IV - 58 789,52

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

31



liczba 

uczestników 

szkoleń, 

warsztatów

100

32 JR 

woj.  

wielko

polskie

go

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Wielkopolsk

iego

Szkolenia i działania 

na rzecz  tworzenia 

sieci kontaktów dla 

LGD 

Wsparcie LGD w zakresie poszukiwania 

partnerów do wspólpracy oraz podnoszenie ich 

kompetencji 

Szkolenia i spotkania 

w kraju i zagranicą dla 

przedstawicieli LGD

szkolenie  lub 

spotkanie

1 II-IV 40 000,00 40 000,00

33 JR 

woj.  

wielko

polskie

go

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Wielkopolsk

iego

Dzień Św. Marcina w 

Brukseli

Wyjazd szkoleniowy mający na celu wsparcie 

lokalnych grup działania w zakresie 

poszukiwania partnerów do współpracy 

międzyterytorialnej i międzynarodowej oraz 

podniesienie kompetencji lokalnych grup 

działania w zakresie wykonywanych przez nie 

zadań, związanych z realizacją Lokalnych 

Strategii Rozwoju. 

Wyjazd studyjny dla 

przedstawicieli LGD

liczba 

wyjazdów 

studyjnych 

1 IV 10 000,00 10 000,00

Liczba 1Liczba 

uczestników 

24

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

- II-IV

JR 

woj.  

wielko

polskie

go

Wielkopolsk

a Agencja 

Zarządzania 

Energią Sp. 

z o.o.

Podniesienie 

kompetencji osób 

realizujących LSR w 

zakresie 

przedsiębiorczości 

oraz 

zrównoważonego 

rozwoju obszarów 

wiejskich w 

Wielkopolsce

58 789,52

Partner zrezygnował z realizacji operacji 

Cykl szkoleń i warsztatów  przeznaczonych dla 

LGD w zakresie realizacji LSR oraz promocji 

postaw ekologicznych, w tym związanych z 

ochroną środowiska, przeciwdziałaniem i 

adaptacją do zmian klimatu. 

Szkolenia, warsztaty 

dla LGD

I-IV - 58 789,52

NOWA OPERACJA WŁASNA: Szkolenia i działania na rzecz LGD są niezbędne w celu wsparcia LGD w zakresie poszukiwania partnerów oraz podnoszenia ich kompetencji w celu jak najlepszej 

realizacji lokalnych strategii rozwoju objetych PROW 2014-2020.

NOWA OPERACJA WŁASNA:  wyjazd studyjny o charakterze edukacyjnym umożliwi wymianę doświadczeń pomiędzy LGD w zakresie dobrych praktyk dotyczących zarządzania i wdrażania LSR 

oraz przyczyni się do zainicjonowania współpracy pomiędzy LGD, szczególnie w zakresie projektów współpracy międzynarodowej. W spotkaniu w Brukseli biorą udział przedstawiciele Rady 

Europejskiej, Komisji oraz Komitetów Regionów, posłowie do Parlamentu Europejskiego, reprezentanci biur międzynarodowych, międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń. Podobnie, jak w roku 

poprzednim planowane jest spotkanie z wybraną belgijską LGD na jej terenie i zapoznanie się z wybranymi projektami łączącymi zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne. Ponadto obecność na 

tym wydarzeniu stwarza doskonałą okazję do promocji działalności wielkopolskich LGD na forum międzynarodowym. 

31

- 21 885,60 - 21 885,6034 JR 

woj.  

zachod

niopo

morski

ego

Lokalna 

Grupa 

Działania - 

"Powiatu 

Świdwińskie

go"

Wyjazd i 

uczestnictwo 

lokalnych grup 

działania w 

Międzynarodowych 

Targach Wyrobów 

Spożywczych 

POLAGRA FOOD 

2017

Celem głównym operacji jest nawiązanie 

kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy 

LGD oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu 

przez osoby zainteresowane, wprowadzenie 

innowacji na obszary działania LGD, które 

spełniają oczekiwania konsumentów dla LGD 

uczestniczących w Targach POLAGRA FOOD 

2017. Podczas Targów odbędzie się spotkanie z 

LGD z woj.zachodniopomorskiego, 

wielkopolskiego i lubuskiego, które będzie 

doskonałą okazją do nawiązania kontaktów 

niezbędnych do dalszej współpracy pomiędzy 

LGD. 

Targi dla 

przedstawicieli LGD z 

terenu 

woj.zachodniopomors

kiego



35 IZ MRiRW

Departament 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich

Rozwijanie 

kompetencji i sieci 

kontaktów lokalnych 

grup działania dla 

zapewnienia 

prawidłowej realizacji 

strategii rozwoju 

lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w latach 

2014-2020

1. Podniesienie kompetencji lokalnych grup 

działania (LGD) w zakresie wykonywanych 

przez nie zadań związanych z realizacją 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność (LSR), w szczególności doradztwa 

na rzecz potencjalnych beneficjentów, 

prowadzenia oceny operacji oraz monitoringu i 

ewaluacji.

2. Wsparcie LGD w zakresie poszukiwania 

zagranicznych partnerów do realizacji 

projektów współpracy międzynarodowej,

3. Wsparcie organizacji cyklicznych spotkań 

mających na celu wymianę doświadczeń 

dotyczących wdrażania instrumentu rozwój 

lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) 

pomiędzy L:GD z Polski i pozostałych państw 

członkowskich

organizacja dla LGD 

realizujących strategie 

rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność (LSR) na 

lata 2014-2020:

- 2 cykle 

dwudniowych 

warsztatów, każdy 

będzie się składać z 8 

warsztatów,

- 1 cykl 

jednodniowych 

warsztatów, 

składającego się z 8 

spotkań

- jednodniowe 

szkolenie,

- 1 spotkanie 

sieciujące, 

- catering podczas 6 

spotkań.

liczba 

uczestników 

szkoleń

85 II-IV I-III 107980,00 479000,00 ######## 479000,00

35 liczba 

uczestników 

2 cykli 

dwudniowyc

580

liczba 

uczestników 

1 cyklu 

jednodniowy

ch 

warsztatów

290

liczba 

uczestników 

2 

jednodniowy

ch szkoleń

50

1 600,00 494 192,001. Podniesienie kompetencji lokalnych grup 

działania (LGD) w zakresie wykonywanych 

przez nie zadań związanych z realizacją 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność (LSR), w szczególności doradztwa 

na rzecz potencjalnych beneficjentów, 

prowadzenia oceny operacji oraz monitoringu i 

ewaluacji.

2. Wsparcie LGD w zakresie poszukiwania 

zagranicznych partnerów do realizacji 

projektów współpracy międzynarodowej,

3. Wsparcie organizacji cyklicznych spotkań 

mających na celu wymianę doświadczeń 

dotyczących wdrażania instrumentu rozwój 

lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) 

pomiędzy LGD z Polski i pozostałych państw 

członkowskich

MRiRW

Departament 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich

Rozwijanie 

kompetencji i sieci 

kontaktów lokalnych 

grup działania dla 

zapewnienia 

prawidłowej realizacji 

strategii rozwoju 

lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w latach 

2014-2020

planuje się 

zorganizować:

- 2 cykle 

dwudniowych 

warsztatów, każdy 

będzie się składać z 8 

warsztatów,

- 1 cykl 

jednodniowych 

warsztatów, 

składającego się z 8 

spotkań

- 2 jednodniowe 

szkolenia,

- przelot i 

zakwaterowanie dla 22 

przedstawicieli LGD 

biorących udział w 

zagranicznych 

spotkaniach mających 

na celu skojarzenie 

potencjalnych 

partnerów projektów 

współpracy 

międzynarodowej, 

- catering podczas 3 

spotkań.

II-IV I-IV 1 600,00 494 192,00



liczba 

przedstawicie

li LGD 

korzystającyc

h z przelotu i 

zakwate-

rowania w 

związku z 

udziałem w 

spotkaniach z 

poten-

cjalnymi 

partnerami 

współpracy

22

liczba 

uczestników 

3 spotkań

180

36 JC 

KSO

W

Polska Sieć 

LGD – 

Federacja 

Regionalnyc

h Sieci LGD

Cykl seminariów: 

„Promocja jakości 

życia na obszarach 

wiejskich oraz rozwój 

lokalny z 

uwzględnieniem 

potencjału 

ekonomicznego, 

społecznego i 

środowiskowego 

danego obszaru – 

przykłady dobrych 

praktyk”.

Podniesienie wiedzy i umiejętności 

pracowników LGD ze szczególnym 

uwzględnieniem wymiany doświadczeń.

seminarium dla 

przedstawicieli LGD i 

urzędów 

marszałkowskich.

seminarium

liczba 

uczestników

4

338

n/d III-IV 110 268,60 110 268,60

Rodzaj operacji

operacje do usunięcia

operacje niezmieniane

operacje zmieniane

nowe operacje

NOWA OPERACJA PARTNERA KSOW

1 600,00 494 192,001. Podniesienie kompetencji lokalnych grup 

działania (LGD) w zakresie wykonywanych 

przez nie zadań związanych z realizacją 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność (LSR), w szczególności doradztwa 

na rzecz potencjalnych beneficjentów, 

prowadzenia oceny operacji oraz monitoringu i 

ewaluacji.

2. Wsparcie LGD w zakresie poszukiwania 

zagranicznych partnerów do realizacji 

projektów współpracy międzynarodowej,

3. Wsparcie organizacji cyklicznych spotkań 

mających na celu wymianę doświadczeń 

dotyczących wdrażania instrumentu rozwój 

lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) 

pomiędzy LGD z Polski i pozostałych państw 

członkowskich

1. Zmiana polega na zastąpieniu spotkania sieciującego dla przedstawicieli polskich LGD i LGD z wybranych państw członkowskich UE, organizacją przelotu oraz zakwaterowania dla przedstawicieli 

LGD uczestniczących poza granicami Polski w spotkaniach z potencjalnymi partnerami projektów współpracy międzynarodowej.

Mając na uwadze liczne wydarzenia sieciujące zaplanowane na ten rok w innych państwach UE, DROW postanowił odstąpić od realizacji kolejnego podobnego spotkania w Polsce i zamiast tego 

umożliwić przedstawicielom LGD poszukujących zagranicznych partnerów, wzięcie udziału w przedmiotowych spotkaniach poza granicami kraju. 

Zaproponowana przez DROW zmiana nie wpłynie na zmianę budżetu operacji, ani jej celu zakładającego zwiększenie ilości projektów współpracy międzynarodowej realizowanych z udziałem polskich 

LGD.

2. Ograniczenie liczby spotkań mających na celu wymianę doświadczeń dotyczących wdrażania instrumentu RLKS pomiędzy LGD z Polski i pozostałych państw członkowskich wynika z analizy 

dotychczasowej częstotliwości i zapotrzebowania na przedmiotowe wydarzenia.

3. Zorganizowanie 2 jednodniowych szkoleń zamiast 1 wynika ze zmiany umowy nr BDGzp-212-71/ES/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Rozwijanie 

kompetencji i sieci 

kontaktów lokalnych 

grup działania dla 

zapewnienia 

prawidłowej realizacji 

strategii rozwoju 

lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność w latach 

2014-2020

planuje się 

zorganizować:

- 2 cykle 

dwudniowych 

warsztatów, każdy 

będzie się składać z 8 

warsztatów,

- 1 cykl 

jednodniowych 

warsztatów, 

składającego się z 8 

spotkań

- 2 jednodniowe 

szkolenia,

- przelot i 

zakwaterowanie dla 22 

przedstawicieli LGD 

biorących udział w 

zagranicznych 

spotkaniach mających 

na celu skojarzenie 

potencjalnych 

partnerów projektów 

współpracy 

międzynarodowej, 

- catering podczas 3 

spotkań.

II-IV I-IV 1 600,00 494 192,00
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