Zał. 1 do Uchwały 1145/2015 Zarządu Województwa Opolskiego

Województwo opolskie

z dnia 22.09.2015 r.

Projekty przyjęte do realizacji w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2015
PLN brutto
Działanie
KSOW

Lp.

1

10

2

13

Cel
KSOW

1, 2, 5

5

Priorytet

VI

VI

Temat/nazwa operacji

Cel realizacji operacji

Forma
realizacji oper.

Grupy docelowe

Harmonogram
/ termin realizacji

Budżet

Wnioskodawca

Targi "Bazaar Berlin"

Promocja dziedzictwa kulturowego
województwa opolskiego poprzez
udział w
organizację stoiska informacyjnotargach
promocyjnego na targach „Bazzar Berlin”

odwiedzający targi

XI 2015

38 445 projekt własny

V Edycja Opolskiego
Turnieju Kół Gospodyń
Wiejskich

Aktywizacja społeczności obszarów
wiejskich – poprzez realizację własnych
pasji, zaangażowanie środowisk wiejskich
w poszukiwanie nowych form rozwoju
talentów,
pobudzenie potrzeby ciągłego
doskonalenia i wymiany doświadczeń
społeczności obszarów wiejskich,
promocja Kół Gospodyń Wiejskich jako
turniej
animatorów tradycji, kultury i integracji
międzypokoleniowej,
zwiększenie aktywności społecznej w
zachowaniu produktów regionalnych i
rękodzieła z wykorzystaniem nowych
form możliwości gospodarczych,
upowszechnianie różnorodności tradycji
na obszarach wiejskich województwa
opolskiego

przedstawiciele Kół
Gospodyń Wiejskich i
podmiotów
działających na rzecz
rozwoju obszarów
wiejskich

XI 2015

Opolski Związek
19 367 Rolników i Organizacji
Społecznych

Działanie
KSOW

Lp.

3

4

5

13

10

13

Cel
KSOW

3,5

1,2,3,5

3,5

Priorytet

Temat/nazwa operacji

Cel realizacji operacji

Forma
realizacji oper.

Grupy docelowe

I, II

Konferencja
podsumowująca konkurs
Eko-agro-turystyczny
Zielone Lato 2015

Poprawa możliwości promocyjnych i
marketingowych gospodarstw
agroturystycznych, zagród edukacyjnych
oraz obiektów hotelarskogastronomicznych na terenach wiejskich
w województwie opolskim; Próba zmiany
mentalności przekonująca właścicieli
obiektów turystycznych na terenach
wiejskich Opolszczyzny do potrzeby
promocji i zrzeszania się w celu
osiągnięcia lepszych wyników
marketingowych; Pozyskanie i
popularyzacja informacji o produkcie
tradycyjnym; Propagowanie agroturystyki
oraz produktu tradycyjnego jako oferty
adresowanej do turystów w kraju i za
granicą; Zapoznanie się z nowymi
możliwościami poprzez uczestniczenie w
wykładach nt. apiturystyki i zielarstwa;
Zapoznanie się z nowymi ofertami i
rozwiązaniami technologicznymi;
Wprowadzanie innowacji oraz poprawa
wizerunku gospodarstw
agroturystycznych, zagród edukacyjnych i
obiektów hotelarsko gastronomicznych z
naszego regionu w innych
województwach kraju i za granicą

mieszkańcy woj.
opolskiego zajmujący
konferencja
się agroturystyką,
połączona z
hotelarstwem i
podsumowanie gastronomią na
m konkursu
terenach wiejskich lub
chcący podjąć taką
działalność

VI

Promowanie lokalnej
tradycji, jako element
niezbędny przy wdrażaniu
inicjatyw na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich - stół
bożonarodzeniowy 2015

Upowszechnianie lokalnej tradycji
związanej m.in. ze Świętami Bożego
Narodzenia

warsztaty,
prezentacja
stołu
bożonarodzeni
owego

VI

Promocja turystyczna LGD Stobrawskiego
Zielony Szlak i LGD Krainy Dinozaurów,
Udział w Targach Regionów
poprzez stworzenie pakietu
i Produktów Turystycznych
udział w
turystycznego, poprawa życia na
"TOUR SALON" w Poznaniu targach
obszarach wiejskich, promocja zdrowego
15-17 października 2015
stylu życia, turystyki i aktywnego
wypoczynku.

mieszkańcy gminy
Bierawa, w tym dzieci i
młodzież, zaproszeni
goście

osoby odwiedzające
targi

Harmonogram
/ termin realizacji

Budżet

Wnioskodawca

X-XI 2015

Opolski Ośrodek
Doradztwa
10 034
Rolniczego w
Łosiowie

XI 2015

11 500 Gmina Bierawa

X 2015

Stowarzyszenie LGD
Stobrawski Zielony
Szlak
18 266
(w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem LGD
"Kraina Dinozaurów")

Działanie
KSOW

Lp.

6

13

Cel
KSOW

1

Priorytet

I, IV, VI

Temat/nazwa operacji

Cel realizacji operacji

Przedstawienie potencjalnych skutków
zagrożeń wynikających z ekstremalnych
zjawisk pogodowych oraz związanych z
tym problemów ochrony obszarów
wiejskich w kontekście ich niewłaściwego
Organizacja seminarium
zagospodarowania przestrzennego;
naukowego pt. "Problemy
Wymiana doświadczeń naukowców,
zarządzania kryzysowego w
urzędników odpowiedzialnych za
obliczu zmian
zarządzanie kryzysowe oraz osób
zagospodarowania
odpowiedzialnych za szeroko rozumianą
przestrzennego obszarów
politykę przestrzenną obszarów wiejskich;
wiejskich"
Upowszechnienie wiedzy na temat zasad
prowadzenia akcji ratowniczych w razie
zaistnienia takich zjawisk oraz trudności z
tym związanych w zależności od sposobu
użytkowania i pokrycia terenu

Forma
realizacji oper.

seminarium
połączone z
wyjazdem
studyjnym

Grupy docelowe

przestawiciele
administracji
samorzadowej i
terenowych organów
administracji rzadowej
zajmujący się polityką
przestrzenną,
podmioty
odpowidzialne za
zarządzanie kryzysowe
na poziomie
samorzadów,
przedstawiciele
stowarzyszeń
działających na
obszarach wiejskich,
LGD i inne podmioty
działające w obszarze
tematycznym
seminarium

Harmonogram
/ termin realizacji

XI 2015

Razem wartość projektów

Budżet

Wnioskodawca

Uniwersytet Opolski
(w partnerstwie z
20 000
Urzędem Miasta
Opole)

117 612

