
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

 

DZIAŁANIA KSOW, W RAMACH KTÓRYCH MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI  

PARTNERZY KSOW W 2019 r. - CHARAKTERYSTYKA 
 

I. LIMIT ŚRODKÓW DO WYKORZYSTANIA w 2019 r.: 560 000 zł 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI KONKURSU:  

1. Ogłoszenie konkursu: 4 stycznia 2019 roku 

2. Spotkanie informacyjne z partnerami KSOW - 17 stycznia 2019 r.  

3. Termin składania wniosków o wybór operacji: od 4 do 18 lutego 2019 r.  

4. Ocena formalna i merytoryczna wniosków  

5. Ogłoszenie listy rankingowej operacji – Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego 

6. Podpisanie umów z partnerami KSOW  
 

III. ZAKRESY TEMATYCZNE DZIAŁAŃ KSOW: 

1. 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. 

2. Upowszechnianie wiedzy w zakresie: 

1) innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, 

2) tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, 

3) systemów jakości żywności, 

4) optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska 

naturalnego, 

5) dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt, 

6) zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, 

7) planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego 

i środowiskowego danego obszaru. 

3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy 

i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki. 

4. Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. 

5. Wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy 

w tym zakresie. 

6. Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez 

podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. 
 

IV. GŁÓWNE FORMY REALIZACJI: 
 

1) szkolenie/seminarium / warsztat / spotkanie / konferencja / kongres, 

2) wyjazd studyjny, 

3) targi / impreza plenerowa / wystawa, 

4) stoisko wystawiennicze / punkt informacyjny na targach / imprezie plenerowej / wystawie, 

5) publikacja/materiał drukowany, 

6) prasa / audycja / film / spot odpowiednio  w radiu i telewizji, 

7) konkurs / olimpiada, 

8) informacje i publikacje w Internecie, 

9) analiza/ekspertyza/badanie. 

 



Działanie 3 Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu  90 000 zł 
 

CEL: 
Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji (dobrych praktyk) realizowanych w ramach 
priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki temu działaniu ostateczni odbiorcy Programu będą 
mogli zapoznać się z rozwiązaniami, które zostały już wdrożone i są możliwe do stosowania. 
 

 

Działanie 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 

50 000 zł 

 

CEL: 
Wsparcie lokalnych grup działania w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy międzyterytorialnej 
i międzynarodowej oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie wykonywanych przez nich zadań związanych 
z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju, w szczególności doradztwa na rzecz potencjalnych wnioskodawców 
i prowadzenia oceny operacji.  
 

 

Działanie 6 
Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju 
obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz 
tego rozwoju 

240 000 zł 

 

CEL: 
Wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz promowanie 
integracji i współpracy między nimi.  
 

 

Działanie 9 
Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych 
inwestycji 

80 000 zł 

 

CEL: 
Wspieranie profesjonalnej współpracy i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji, w szczególności poprzez 
zwiększenie zainteresowania producentów rolnych zrzeszaniem się w grupy producenckie, spółdzielnie rolnicze, 
tworzenie wspólnych struktur handlowych,  partnerstw lub innych form powiązań organizacyjnych i współpracy 
przyczyniających się do możliwości wspólnego składania wniosków o przyznanie pomocy i wspólnej realizacji 
inwestycji.  
 

 

Działanie 
10 

Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji 
osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą 

30 000 zł 

 

CEL:  
Promowanie polskich i regionalnych producentów żywności, wytwórców produktów lokalnych, lokalnych twórców 
i artystów, a także poznanie wykorzystywanych na świecie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, metod 
produkcji, uprawy roślin i hodowli zwierząt, m.in. poprzez  organizowanie i udział w targach, na których 
promowane są polskie produkty żywnościowe, ale także kultura wiejska, dziedzictwo kulturowe, turystyka wiejska 
(w tym agroturystyka) i nowe technologie.  
 

 

Działanie 
11 

Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu 
społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, 
mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie 

30 000 zł 

 

CEL:  
Aktywizacja mieszkańców wsi, powstawanie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, polepszanie zarządzania 
lokalnymi zasobami.  
 

 

Działanie 
13 

Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 40 000 zł 

 

CEL: 
Uzyskanie równowagi ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej na obszarach wiejskich poprzez promocję 
zrównoważonego rozwoju tych obszarów. 


