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1. Podmioty z Województwa Małopolskiego naleŜące  

do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) 

 

Uczestnikami KSOW z terenu Małopolski są podmioty aktywnie działające  

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które wyraziły chęć uczestniczenia w KSOW  

w szczególności: 

 

1) Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Małopolski; 

2) Organizacje branŜowe z terenu Małopolski; 

3) Instytucje zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich; 

4) Małopolskie Lokalne Grupy Działania angaŜujące się w rozwój obszarów 

wiejskich oraz ich działające formalnie i nieformalnie sieci; 

5) Szkoły wyŜsze i instytucje badawcze; 

6) Małopolska Izba Rolnicza; 

7) Podmioty gospodarcze; 

8) Centrum Doradztwa Rolniczego; 

9) Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego; 

10) Organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno-spoŜywczym oraz biorące 

udział w programowaniu rozwoju lokalnego. 

 

2. Opis planowanych działań na lata 2010 - 2011 

 

Na lata 2010 i 2011 planuje się działania związane z kontynuacją rozpoczętej w roku 

2009 identyfikacji partnerów KSOW. Ponadto planuję się kontynuację działań 

realizujących główne cele KSOW, wśród których wymienić naleŜy: wspieranie 

wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 

na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym; aktywizację 

podmiotów zaangaŜowanych w rozwój obszarów wiejskich; wzmacnianie potencjału 

administracji zaangaŜowanej w rozwój obszarów wiejskich; usprawnienie przepływu 

informacji na temat programów związanych z obszarami wiejskimi; promocja 

poszukiwania rozwiązań innowacyjnych; wsparcie MRiRW w zakresie analizy  

i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. 
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3. Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa 

Małopolskiego  

3.1 Identyfikacja i analiza moŜliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat 

 

Działanie Sposób realizacji Uwagi 

Konkursy 
• „Przyjazna wieś” 
• Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 
• Na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 
• Na najlepszego sołtysa Małopolski 

Podjęcie uchwały 
przez ZWM 
 

 

 

3.2  Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja 

wymiany doświadczeń i „know-how” 

 

Działanie Sposób realizacji Uwagi 

Współorganizacja lub organizacja przedsięwzięć 
związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz 
promocją informacji i doświadczeń wśród 
zainteresowanych podmiotów m. in.:  
III Mi ędzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej  
i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011 
Minimum jedna impreza 

Konferencje, 
seminaria, targi, 
wystawy, doŜynki, 
materiały 
informacyjne  
i inne  

Wymiana 
informacji i 
doświadczeń  
w ramach KSOW 
na poziomie 
regionalnym lub 
ogólnopolskim lub 
międzynarodowym 
w tym projekt 
sieciujący 

Wspieranie lokalnej tradycji - udział  
w przedsięwzięciach mających na celu kultywowanie 
tradycji 

Święta lokalne, 
imprezy tematyczne, 
wystawy, doŜynki 

 

 

3.3 Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania  

w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania 

 

Działanie  Sposób realizacji Uwagi 

Organizacja szkoleń tematycznych dla LGD, konsultacji 
oraz spotkań 
 

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

Szkolenia 
odpowiadające 
potrzebom 
LGD  
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3.4 Zarządzanie siecią 

 

Działanie Sposób realizacji Uwagi 

Programy telewizyjne informujące o KSOW oraz dobrych 
praktykach na obszarach wiejskich realizowanych przy 
wsparciu środków unijnych 

Min. 2 programy   

Wkładka nt. KSOW i działalności partnerów  
w regionalnej prasie  

Minimum 3 wkładki   

Materiały promocyjne i gadŜety reklamowe   

Publikacja i dystrybucja opracowań m.in.: 
1. Opracowanie nowych specjalizacji 

agroturystycznych „Małopolska wieś z tradycją”  
i „Małopolska wieś dla seniorów” 

2. Katalog gospodarstw agroturystycznych 
3. Folder - LGD 

Opracowanie 
publikacji, 
tłumaczenie na języki 
obce, wydanie 

 

Spotkania, seminaria, warsztaty z zakresu rozwoju 
obszarów wiejskich 

Ilość spotkań zgodna 
z bieŜącym 
zapotrzebowaniem  

Przeznaczone 
dla 
podmiotów 
KSOW 

Finansowanie regionalnych sieci LGD  Projekt 
sieciujący 

Monitoring funkcjonowania KSOW Zgodnie 
 z zaleceniami SC 

 

 

3.5 Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej 

 

Działanie Sposób 
realizacji 

Uwagi 

Wyjazdy w celu wymiany informacji, doświadczeń  
i know-how z zakresu rozwoju obszarów wiejskich 

Wizyty studyjne 
krajowe, zagraniczne 

Uczestnikami 
mogą być: 
partnerzy KSOW 
i pracownicy 
sekretariatu 
regionalnego 
KSOW 

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

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

Uczestnikami 
mogą być: 
partnerzy KSOW 
i pracownicy 
sekretariatu 
regionalnego 
KSOW 
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3.6 Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej 
 

Działanie Sposób realizacji Uwagi 
Współpraca regionalna i międzynarodowa z instytucjami 
zajmującymi się rozwojem obszarów wiejskich m.in.: 
Spartakiada partnerów KSOW 
 

Spotkania, konferencje, 
warsztaty, fora 
dyskusyjne, 
funkcjonowanie grup 
tematycznych, 
organizacja wizyt  
w województwie, 
konferencje, sieciujące 
imprezy o charakterze 
sportowo-kulturalnym 

m.in.: projekt 
sieciujący 

Konferencja dot. przyszłości podejścia LEADER 
 w Polsce i Europie 

 Projekt 
sieciujący 

 

 

3.7 Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 

 

Działanie Sposób realizacji Uwagi 

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

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

 

 

4. Ramowy harmonogram dla działań  

 

 

Nazwa  zadania 

2010 2011 

I II III IV I II III  IV  

3.1 Identyfikacja i analiza moŜliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat 
Konkursy 

• „Przyjazna wieś” 
• Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne  
• Konkurs na najlepsze gospodarstwo  

agroturystyczne 
• Konkurs na najlepszego sołtysa Małopolski 

        

3.2 Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych, wymiana 
doświadczeń i „know-how” 
Współorganizacja lub organizacja przedsięwzięć 
związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz 
promocją informacji i doświadczeń wśród 
zainteresowanych podmiotów m.in.:  
III Mi ędzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej  
i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011 
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Wspieranie lokalnej tradycji - udział  
w przedsięwzięciach mających na celu kultywację 
tradycji 

        

3.3 Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie 
tworzenia, w tym wymiana doświadczeń miedzy lokalnymi grupami działania 
Organizacja szkoleń tematycznych dla LGD 
zgodnie z zapotrzebowaniem, konsultacji oraz 
spotkań 

        

3.4 Zarządzanie siecią 

Programy telewizyjne informujące o KSOW oraz 
dobrych praktykach na obszarach wiejskich 
realizowanych przy wsparciu środków unijnych 

        

Wkładka nt. KSOW i działalności partnerów  
w regionalnej prasie 

        

Materiały promocyjne i gadŜety reklamowe         

Publikacja i dystrybucja opracowań m.in.: 
1. Opracowanie nowych specjalizacji 

agroturystycznych „Małopolska wieś  
z tradycją” i „Małopolska wieś dla 
seniorów” 

2. Katalog gospodarstw agroturystycznych 
3. Folder - LGD 

        

Spotkania, seminaria, warsztaty z zakresu rozwoju 
obszarów wiejskich  

        

Finansowanie regionalnych sieci LGD         

Monitoring funkcjonowania KSOW         

3.5 Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej 

Wyjazdy w celu wymiany informacji, doświadczeń 
i know-how z zakresu rozwoju obszarów wiejskich 

        

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

        

3.6 Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej 
Współpraca regionalna i międzynarodowa  
z instytucjami zajmującymi się rozwojem 
obszarów wiejskich, organizacja wizyt w 
województwie m.in.: Spartakiada partnerów 
KSOW 

        

Konferencja dot. przyszłości podejścia LEADER 
w Polsce i Europie 

        

3.7 Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 
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Analiza sytuacji rozwoju obszarów wiejskich  
w Małopolsce pod względem osiągnięć, potrzeb  
i kierunków rozwoju obszarów wiejskich  

        

 

 

5. Indykatywny bud Ŝet 

 

Na działania w oparciu o Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

przeznaczone zostaną środki w ramach III Schematu Pomocy Technicznej 

„Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” PROW 2007-2013. 

 

Nazwa zadania Koszt 
(zł) 

3.1 Identyfikacja i analiza moŜliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat 
Konkursy 

• „Przyjazna wieś” 
• Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne  
• Na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne  
• Na najlepszego sołtysa Małopolski 

Kategorie kosztów: 
-ufundowanie nagród 
-koszty związane z organizacja konkursu 

95 491,31 

3.2 Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych, wymiana 
doświadczeń i „know-how” 
Współorganizacja lub organizacja przedsięwzięć związanych  
z rozwojem obszarów wiejskich oraz promocją informacji i 
doświadczeń wśród zainteresowanych podmiotów m.in.: III 
Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL 2011 

 

360 409,50 

Wspieranie lokalnej tradycji - udział w przedsięwzięciach mających  
na celu kultywowanie tradycji lokalnej oraz rozwój obszarów wiejskich 

443 000,00  

3.3 Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie 
tworzenia, w tym wymiana doświadczeń miedzy lokalnymi grupami działania 
Organizacja szkoleń tematycznych dla LGD zgodnie  
z zapotrzebowaniem, konsultacji oraz spotkań 
 
 

156 421,36 

3.4 Zarządzanie siecią 

Programy telewizyjne informujące o KSOW oraz dobrych praktykach 
na obszarach wiejskich realizowanych przy wsparciu środków unijnych 

50 630,00 

Wkładka nt. KSOW i działalności partnerów w regionalnej prasie 75 138,00 
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Materiały promocyjne i gadŜety reklamowe 100 093,00 

Publikacja i dystrybucja opracowań m.in.:  
1. Opracowanie nowych specjalizacji agroturystycznych 

„Małopolska wieś z tradycją” i „Małopolska wieś dla seniorów” 
2. Katalog gospodarstw agroturystycznych 
3. Folder - LGD 

280 000,00 

Spotkania, seminaria, warsztaty z zakresu rozwoju obszarów wiejskich 37 430,00 

Finansowanie regionalnych sieci LGD  25 000,00  

Monitoring funkcjonowania KSOW ──── 

3.5 Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej 

Wyjazdy w celu wymiany informacji, doświadczeń i know-how  
z zakresu rozwoju obszarów wiejskich 

271 013,00 

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

164 617,98  

3.6 Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej 

Współpraca regionalna i międzynarodowa z instytucjami zajmującymi 
się rozwojem obszarów wiejskich m.in.: Spartakiada partnerów KSOW 

105 000,00 

Konferencja dot. przyszłości podejścia LEADER w Polsce i Europie 30 000,00 

3.7 Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 

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

145 579,00 

RAZEM 2 339 823,15 

 


