
LISTA RANKINGOWA - OPERACJE ZGŁOSZONE PRZEZ PARTNERÓW KSOW

Lp.
działanie 

KSOW

Cel 

KSOW
Priorytet Temat/nazwa operacji Cel realizacji operacji Forma realizacji oper. Grupy docelowe

Harmonogram 

/ termin realizacji
Budżet Wnioskodawca

Siedziba 

wnioskodawcy

Liczba 

punktów

1 10 3,5 I, VI

Promocja dziedzictwa 

kulturowego, regionalnych 

produktów tradycyjnych, kultury i 

atrakcji turystycznych obszarów 

wiejskich województwa 

opolskiego na Międzynarodowych 

Targach Turystycznych ITB Berlin 

2016

Wypromowanie wartości kulturowych 

Śląska Opolskiego i jego dorobku w 

zakresie turystyki wiejskiej

udział w targach

turyści i przyjezdni z całego 

świata, którzy odwiedzą 

Międzynarodowe Targi 

Turystyczne ITB w Berlinie

01.02. - 30.04.2016 52 925,40

Opolska Regionalna 

Organizacja 

Turystyczna w 

Opolu

Opole 37,5

2 11 1,5 I, VI Szkoła Liderów Wiejskich

Nabycie wiedzy i umiejętności z 

zakresu animowania lokalnych 

społeczności przez min. 20 osób z 

obszarów wiejskich LGD Doliny 

Stobrawy do końca listopada 2016 r. 

oraz rozwinięcie kompetencji 

przywódczych wśród min. 20 

przedstawicieli społeczności lokalnych 

działających na terenie LGD Dolina 

Stobrawy do końca listopada 2016 r.

organizacja szkoleń

sołtysi, członkowie rad 

sołeckich, liderzy grup odnowy 

wsi, członkowie zarządów 

stowarzyszeń wiejskich, osoby 

które chciałyby zaangażować 

się     w aktywizację 

społeczności obszarów 

wiejskich

01.04-30.11.2016 39 200,00

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania "Dolina 

Stobrawy"

Kluczbork 36,0

3 6 1,3,4 I, II

Innowacyjne rozwiązania w 

technologiach uprawy roślin 

rolniczych oraz nowości 

odmianowe na polu 

doświadczalnym Opolskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Łosiowie

Wymiana wiedzy i informacji podczas 

warsztatów, która umożliwi 

producentowi rolnemu rozwiązanie 

problemów obecnie występujących w 

produkcji roślinnej

warsztaty polowe ze 

szkoleniem, opracowanie Listy 

Zalecanych Odmian i 

przewodnika po polu 

doświadczalnym, organizacja 

stoisk informacyjno-

promocyjnych

producenci rolni, spółki i 

spółdzielnie produkcyjne 

prowadzące produkcję 

roślinną na terenie 

województwa opolskiego i 

województw ościennych, 

przedstawiciele instytucji i firm 

działających w sferze rolnictwa 

oraz osoby zainteresowane

01.02-30.07.2016 47 108,46

Opolski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego w 

Łosiowie

Łosiów 36,0

4 10 3,5 VI

Promocja turystyczna walorów 

historycznych, przyrodniczych i 

kulturowych obszaru LGD 

Stobrawski Zielony Szlak na VIII 

Międzynarodowych Targach 

Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

Agrotravel w Kielcach w dniach 

08.-10.04.2016

Promocja turystyczna obszaru LGD 

Stobrawski Zielony Szlak poprzez 

prezentację na targach pakietów 

turystycznych opierających się na 

zasobach i specyfice obszaru czterech 

gmin leżących na terenie 

stowarzyszenia

udział w targach

uczestnicy targów – 

potencjalni turyści, którzy 

zachęceni prezentowaną 

ofertą odwiedzą teren 

Opolszczyzny, organizatorzy 

oraz partnerzy projektu, którzy 

zdobędą wiedzę i 

doświadczenie na temat 

dobrych praktyk w kwestii 

promocji produktu 

turystycznego

05.03-30.09.2016 17 557,65

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania 

Stobrawski Zielony 

Szlak

Pokój 36,0
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Lp.
działanie 

KSOW

Cel 

KSOW
Priorytet Temat/nazwa operacji Cel realizacji operacji Forma realizacji oper. Grupy docelowe

Harmonogram 

/ termin realizacji
Budżet Wnioskodawca

Siedziba 

wnioskodawcy

Liczba 

punktów

5 6 1,2,4,5 I-VI

Opracowanie i publikacja  

kompleksowa biuletynu "Wyniki 

Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego 

w województwie opolskim za lata 

2013-2015"

Pozyskanie wiedzy rolniczej - postęp 

genetyczny w rolnictwie, prawidłowy 

dobór odmian do warunków 

gospodarowania jest jednym z 

najważniejszych źródeł uzyskiwania 

wysokich plonów i dobrych 

właściwości gospodarczych z jakością 

włącznie

wydanie publikacji

rolnicy indywidualni, rolnicze 

spółdzielnie produkcyjne, 

przedsiębiorstwa rolne, firmy 

hodowlano-nasienne, nauka 

rolnicza, Urząd Wojewódzki, 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego, 

Izba Rolnicza, COBORU, stacje 

doświadczalne oceny odmian z 

poszczególnych województw, 

OODR Łosiów, przemysł 

przetwórczy

02.02.-31.07.2016 25 000,00

Centralny Ośrodek 

Badania Odmian 

Roślin Uprawnych 

Stacja 

Doświadczalna 

Oceny Odmian w 

Głubczycach

Głubczyce 36,0

6 11 1,2,3,5 VI
Z babci szafy wyciągnięte - 

dawniej i dziś

Włączenie w życie społeczne - tym 

samym pełna aktywizacja - młodzieży 

z terenów wiejskich oraz osób 

starszych (seniorów), poprzez 

zaproponowanie wspólnej pracy, by 

powstał produkt finalny. Szerzenie 

wśród zainteresowanych stron 

wdrażania inicjatywy na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich poprzez 

prezentację produktów 

wytworzonych podczas 

zaplanowanych działań (przerobione 

ubrania)

warsztaty krawieckie, 

organizacja pokazów

młodzież szkolna z terenu 

Gminy Bierawa oraz osoby 

starsze (seniorzy), pośrednią 

grupą wszyscy mieszkańcy, 

którzy będą mogli zobaczyć 

produkt finalny

01.05-30.06.2016 34 300,00 Gmina Bierawa Bierawa 35,5

7 13 1,5 I, VI

Wsparcie promocji i rozwoju 

sieciowania Szlaku Kulinarnego 

Województwa Opolskiego Opolski 

Bifyj

Wsparcie działań na rzecz rozwoju 

sieci, swoistego systemu jakości jakim 

jest Szlak Kulinarny Województwa 

Opolskiego Opolski Bifyj, a także 

działania związane 

z aktywną promocją Szlaku i jego 

członków, zarówno w samym 

województwie opolskim, jak i poza 

jego obszarem (również zagranicą). 

Przeprowadzenie procesu sieciowania 

Szlaku, promowanie rozwoju 

gospodarczego obszarów wiejskich i 

włączenia społeczności lokalnych 

(aktywizacja) w rozwój tych terenów 

w województwie opolskim

cykl szkoleń tematycznych, 

wizyty studyjne, udział w 

imprezach turystycznych i 

kulinarnych, wizyta studyjna 

dziennikarzy i blogerów 

organizowana na terenie 

województwa opolskiego, 

wydanie folderu 

promocyjnego

członkowie Szlaku Kulinarnego 

Województwa Opolskiego 

Opolski Bifyj, Opolska 

Regionalna Organizacja 

Turystyczna, dziennikarze oraz 

blogerzy z Polski, którzy 

specjalizują się tematyką 

kulinarną, a swoją pracą 

aktywnie promują smaki 

regionów z terenu całego 

kraju; turyści odwiedzający  

Opolszczyznę, jak i społeczność 

lokalna i przedsiębiorcy 

działający w regionie

01.03-30.11.2016 123 509,39

Opolska Regionalna 

Organizacja 

Turystyczna w 

Opolu

Opole 35,0

8 13 1 VI

Promocja turystyczna obszaru 

LGD poprzez organizację VII 

Festiwalu Piosenki Turystycznej 

pn.:”Zapraszamy z piosenką na 

Stobrawski Zielony Szlak"

Podniesienie atrakcyjności 

turystycznej Opolszczyzny, 

zwiększenie świadomości na temat 

walorów kulturowych, historycznych 

oraz przyrodniczych obszaru 

województwa opolskiego

organizacja festiwalu piosenki 

turystycznej

uczestnicy konkursu oraz 

publiczność - mieszkańcy 

Opolszczyzny

20.04-30.09.2016 8 800,00

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania 

Stobrawski Zielony 

Szlak

Pokój 34,5

348 400,90koniec  limitu



Lp.
działanie 

KSOW

Cel 

KSOW
Priorytet Temat/nazwa operacji Cel realizacji operacji Forma realizacji oper. Grupy docelowe

Harmonogram 

/ termin realizacji
Budżet Wnioskodawca

Siedziba 

wnioskodawcy

Liczba 

punktów

9 10 1,5 VI

Organizacja Wystawy Twórców 

Ludowych i Rzemiosła 

Artystycznego Pogranicza Polsko-

Czeskiego

Promowanie polskich i regionalnych 

producentów, wytwórców produktów 

lokalnych oraz lokalnych twórców i 

artystów

organizacja wystawy 

osoby zainteresowane 

twórczością ludową i 

rzemiosłem artystycznym, 

które rozważają swoją 

aktywizację zawodową oraz 

które prowadzą już działalność 

gospodarczą w sektorze 

rzemiosła; osoby, które w 

wyniku działań 

restrukturyzacyjnych utraciły 

swoje miejsce pracy, a 

poszukują nowych źródeł 

aktywności zawodowej 

opartych na rzemiośle 

artystycznym oraz twórczości 

ludowej; młodzież i dzieci 

poznające dziedzictwo 

kulturowe; społeczność lokalna 

oraz turyści odwiedzający 

Gminę Prudnik

04.03.-15.07.2016 45 697,95 Gmina Prudnik Prudnik 34,0

10 6 4 I, II

Nowoczesna hodowla trzody 

chlewnej, a aspekt ekonomiczny - 

innowacyjne gospodarstwo 

produkcyjne

Wymiana wiedzy i doświadczeń w 

zakresie chowu i hodowli trzody 

chlewnej w województwie opolskim

organizacja szkolenia

hodowcy trzody chlewnej, 

rolnicy indywidualni, osoby 

zainteresowane chowem i 

hodowlą trzody chlewnej oraz 

produkcją wieprzowiny, 

przedstawiciele instytucji i firm 

działających w sferze rolnictwa 

i przetwórstwa

01.04-15.12.2016 8 782,00

Opolski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego w 

Łosiowie

Łosiów 34,0

11 11 1,5 VI

Wieś XXI w. miejscem mojego 

życia - sztuka wizualizacji. 

Warsztaty i konkurs plastyczno-

fotograficzny

Zaktywizowanie młodzieży wiejskiej, 

tak aby była zainteresowana w 

przyszłości podejmowaniem działań w 

zakresie rozwoju obszarów wiejskich, 

współpracy i tworzenia zespołów 

działających na rzecz swoich 

społeczności

organizacja warsztatów 

fotograficznych, konkursu 

plastyczno-fotograficznego, 

wydanie katalogu

młodzież z obszarów wiejskich 

województwa opolskiego
01.03.-31.10.2016 23 098,56

Opolski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego w 

Łosiowie

Łosiów 33,5

12 6 1,4 I, IV, V, VI

Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa „Zagrożenia krajobrazu 

w kontekście nowych przepisów i 

zarządzania kryzysowego”

Przedstawienie dwóch stanowisk 

związanych z jednej strony z 

prawidłowymi zasadami 

kształtowania krajobrazu a z drugiej 

uwarunkowaniami ich ochrony przed 

zagrożeniami i skutkami katastrof 

naturalnych i klęsk żywiołowych

organizacja konferencji, 

wyjazdu studyjnego, wydanie 

monografii naukowych

pracownicy naukowi z uczelni 

wyższych oraz instytutów 

naukowych, przedstawiciele 

administracji samorządowej i 

terenowych organów 

administracji rządowej, 

podmioty zajmujące się 

prowadzeniem akcji 

ratowniczych

15.01.-15.06.2016 107 439,00

Uniwersytet 

Opolski, 

Samodzielna 

Katedra Ochrony 

Powierzchni Ziemi

Opole 33,5

13 11 5 VI

„Dzień dobry, Sąsiedzie” – 

integracja międzypokoleniowa i 

aktywizacja zawodowa młodego i 

starszego pokolenia jako 

narzędzie przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu w 

gminie wiejskiej

Integracja i zaktywizowanie 

środowiska seniorów oraz osób 

pozostających bez pracy: 

absolwentów szkół, uczelni, osób 50+, 

w szczególności kobiet mieszkających 

na terenie gminy Walce

organizacja warsztatów, 

konferencji, wyjazdu 

studyjnego

seniorzy (60+) oraz osoby 

pozostające bez pracy: 

absolwenci szkół i uczelni, 

osoby 50+, pozostające bez 

pracy kobiety mieszkające na 

terenie gminy Walce

01.05.-08.12.2016 66 519,00 Gmina Walce Walce 33,0



Lp.
działanie 

KSOW

Cel 

KSOW
Priorytet Temat/nazwa operacji Cel realizacji operacji Forma realizacji oper. Grupy docelowe

Harmonogram 

/ termin realizacji
Budżet Wnioskodawca

Siedziba 

wnioskodawcy

Liczba 

punktów

14 6 4 I
Szkolenie dla hodowców trzody 

chlewnej w Niemczech (Bawaria)

Dbanie o przyszłość wspólnej polityki 

rolnej oraz rozwój obszarów 

wiejskich; podniesienie wiedzy 

rolników, lepsza organizacja 

gospodarstw i poprawa wyników 

produkcyjnych

cykl szkoleń 

rolnicy, wyrażający chęć 

zapoznania się z nowymi 

technologiami jakie są 

wdrażane w gospodarstwach 

naszych zachodnich sąsiadów

01.09.-14.12.2015 13 837,24
Związek Śląskich 

Rolników
Opole 33,0

15 10 5 VI

Promocja Lokalnych Produktów 

"OLESKIEGO KOSZYKA" podczas 

Slow Food Festiwal

Promowanie idei SLOW FOOD, która 

łączy przyjemność jedzenia z 

odpowiedzialnością, zrównoważonym 

rozwojem i harmonią z naturą; 

wpływanie na rozwój gospodarczy 

obszarów wiejskich poprzez edukację 

i aktywizację mieszkańców wsi 

pokazując im korzyści płynące z 

zaopatrywania się w lokalne produkty 

spożywcze; promocja produktów 

Stowarzyszenia Klaster Dobrej 

Żywności „Oleski Koszyk”

organizacja festiwalu 
mieszkańcy powiatu oleskiego 

oraz sąsiednich powiatów
15.05.-30.07.2016 21 206,50

Stowarzyszenie 

Klaster Dobrej 

Żywności "Oleski 

Koszyk"

Olesno 33,0

16 11 5 VI

Seminarium wyjazdowe; 

Gospodarstwa opiekuńcze szansą 

na rozwój w gospodarstwie 

Przeszkolenie 40 osób zajmujących się 

i rozpoczynających działalność 

agroturystyczną poprzez szkolenie 

teoretyczne i praktyczne na 

konkretnych przykładowych, dobrze 

funkcjonujących gospodarstwach 

agroturystycznych o profilu 

opiekuńczym na przykładach 

gospodarstw w woj. kujawsko-

pomorskim

organizacja seminarium 

wyjazdowego

mieszkańcy woj. opolskiego: 

właściciele edukacyjnych 

gospodarstw, gospodarstw 

rolnych oraz 

agroturystycznych, osoby 

planujące podjęcie nowej 

działalności gospodarczej oraz 

doradcy rolni

01.02.-01.07.2016 36 564,00

Opolski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego w 

Łosiowie

Łosiów 31,5

17 11 5 VI

Gminna Rada Seniorów jako 

forma Aktywności Społecznej 

Seniorów w mieście i gminie 

Prószków

Aktywizacja mieszkańców gminy w 

wieku 50+ do aktywnego 

partycypowania w tworzeniu lokalnej 

polityki i rozwiązań sprzyjających 

aktywnemu starzeniu się w zdrowiu 

poprzez utworzenie Gminnej Rady 

Seniorów

przeprowadzenie diagnozy 

zasobów lokalnych i potrzeb 

społecznych osób starszych 

oraz przeprowadzenie 

warsztatów 

10 mieszkańców miasta 

Prószków, w tym co najmniej 6 

osób w wieku 50+ i 4 

przedstawicieli organizacji i 

instytucji działających na rzecz 

osób starszych oraz 20 

mieszkańców wsi znajdujących 

się na terenie gminy, w tym co 

najmniej 15 osób w wieku 50+ 

i 5 przedstawicieli organizacji i 

instytucji działających na rzecz 

osób starszych

01.03.-30.11.2016 41 768,00

Krajowy Instytutu 

Gospodarki 

Senioralnej. Filia w 

Opolu

Warszawa 31,0



Lp.
działanie 

KSOW

Cel 

KSOW
Priorytet Temat/nazwa operacji Cel realizacji operacji Forma realizacji oper. Grupy docelowe

Harmonogram 

/ termin realizacji
Budżet Wnioskodawca

Siedziba 

wnioskodawcy

Liczba 

punktów

18 12 5 VI

I Międzynarodowy Festiwal 

Tortów, Ciast i Ciasteczek - Zamki - 

Pałace - Dworki

Innowacyjna forma promocji walorów 

kulturowych, historycznych i 

przyrodniczych woj. opolskiego

organizacja festiwalu 

(konkursu i pokazów)

uczestnicy konkursu, podmioty 

gospodarcze (cukiernie, 

restauracje, os. fizyczne, 

stowarzyszenia, koła gospodyń 

itp.), odbiorcy - mieszkańcy 

obszaru, potencjalni turyści, a 

także inne podmioty, które 

uznają iż zaproponowana 

innowacyjna forma promocji  

jest dobrym narzędziem 

promującym walory 

kulturowe, historyczne i 

przyrodnicze woj. opolskiego

20.02.-30.09.2016 12 050,00

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania 

Stobrawski Zielony 

Szlak

Pokój 31,0

19 13 1,5 VI
"Środa żurowa - obrzędowość w 

sercu Opolszczyzny"

Kultywowanie tradycji żurowych oraz 

prezentacja dorobku kulturowego i 

kulinarnego wśród  mieszkańców 

powiatu krapkowickiego

m.in. warsztaty plastyczne i 

rękodzielnicze, warsztaty 

malowania porcelany, obrzęd 

palenia żuru, spektakl z 

użyciem ognia, wykonanie 

reportażu filmowego oraz 

video z happeningu podczas 

środy żurowej

mieszkańcy Powiatu 

Krapkowickiego oraz innych 

regionów zainteresowani 

kultywowaniem tradycji i 

obrzędów związanych z 

obchodami Wielkiego 

Tygodnia m.in. środy żurowej; 

koła gospodyń wiejskich, 

twórcy ludowi

01.02.-31.05.2016 34 315,62 Powiat Krapkowicki Krapkowice 30,5

20 10 1,4 I, II, V

Europejskie Targi Innowacji i 

Przedsiębiorczości na Obszarach 

Wiejskich

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

organizacja targów, stoisk 

informacyjno-promocyjnych; 

warsztatów, prezentacja 

dorobku kulturowego 

zespołów dziecięcych i 

młodzieżowych, ludowych i 

artystycznych oraz zespołów z 

zagranicy, organizacja 

konkursu

m.in. wystawcy z kraju i 

zagranicy (zakres tematyczny 

targów); uczestnicy 

warsztatów, odwiedzający 

targi, producenci 

nowoczesnych urządzeń i 

technologii koniecznych do ich 

wdrażania na obszarach 

wiejskich, twórcy sztuki 

ludowej rzemiosła i produktów 

lokalnych i regionalnych; 

01.07.-30.10.2016 40 379,50

Opolski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego w 

Łosiowie

Łosiów 30,0

21 13 5 VI

Organizacja zadania pn.: 

"Najaktywniejszy Lider 

Społeczności Wiejskiej", 

obejmującego konkurs oraz 

seminarium podsumowujące 

konkurs

Wyróżnienie i uhonorowanie ludzi 

działających na rzecz rozwoju edukacji 

na terenach wiejskich, zwrócenie 

uwagi społeczeństwa na znaczenie 

działań społecznych, kształceniowych, 

integracyjnych w środowisku wiejskim 

dla jego szeroko rozumianego 

rozwoju; promocja odpowiedzialnych 

postaw wśród społeczności wiejskiej

organizacja konkursu i 

seminarium 

podsumowującego konkurs

członkowie towarzystw i 

stowarzyszeń; pracownicy 

naukowi instytutów, uczelni, 

jednostek badawczych; 

nauczyciele szkół mających 

siedzibę na terenach wiejskich; 

doradcy rolniczy; pracownicy 

jednostek obsługujących 

rolnictwo; pracownicy i 

członkowie samorządów, 

wójtowie, burmistrzowie 

działający na terenach 

wiejskich; wolontariusze; 

członkowie organizacji 

pozarządowych

01.10.-15.12.2015 6 639,00

Opolski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego w 

Łosiowie

Łosiów 29,5



Lp.
działanie 

KSOW

Cel 

KSOW
Priorytet Temat/nazwa operacji Cel realizacji operacji Forma realizacji oper. Grupy docelowe

Harmonogram 

/ termin realizacji
Budżet Wnioskodawca

Siedziba 

wnioskodawcy

Liczba 

punktów

22 11 5 VI

Wirtualna Akademia Astronomii i 

popularyzacja nauki w przestrzeni 

wiejskiej

Pobudzenie aktywności młodzieży 

wiejskiej w kierunku poszerzania 

wiedzy pozwalającej wszechstronnie 

się rozwijać z naciskiem na 

przedmioty nauk ścisłych, 

informatycznych; Pobudzenie 

aktywności środowiska w zakresie 

samokształcenia i współpracy; 

Integracja społeczności wiejskiej i 

miejskiej

m.in. organizacja wyjazdów 

obserwacyjnych, warsztaty 

obserwacyjne, fizyczne i 

astronomiczne, konkurs 

plastyczny, literacki i 

fotograficzny

młodzież szkolna poziomu 

podstawowego, gimnazjalnego 

i ponadgimnazjalnego oraz 

osoby dorosłe – starsze z 

obszaru: Gminy Dobrzeń 

Wielki, Murów, Pokój.

03.03.2016-

30.11.2016
68 123,97

Uniwersytet 

Opolski
Opole 29,5

23 6 1,4,5 I, II, VI

Szkolenie w formie warsztatów 

pt.: "Przedsiębiorczość na 

obszarach wiejskich - 

innowacyjność organizacyjna i 

marketingowa"

upowszechnienie aktualnej wiedzy 

przydatnej 

w prowadzeniu działalności 

gospodarczej na obszarach wiejskich 

wśród 75 osób z woj. opolskiego 

prowadzących lub planujących 

rozpoczęcie działalności gospodarczej 

na obszarach wiejskich oraz 

wspierających jej prowadzenie 

cykl szkoleń

doradcy rolni, osoby 

zamieszkałe na obszarach 

wiejskich prowadzące / 

zamierzające prowadzić 

działalność rolniczą i 

pozarolniczą na obszarach 

wiejskich

01.03.-30.10.2016 34 214,16

Opolski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego w 

Łosiowie

Łosiów 29,0

24 13 1,5 VI

Cykle spotkań i wykładów 

inspirujących do podjęcia działań i 

zaangażowania społeczeństwa 

wiejskiego w jego rozwój i 

promocję

Zaangażowanie społeczeństwa 

wiejskiego w podejmowanie działań 

na rzecz rozwoju i promocji wsi 

poprzez ich bezpośredni udział w 

zorganizowanych przedsięwzięciach; 

promocja walorów i zasobów wsi 

poprzez prezentowanie ich przez 

społeczność wiejską i wdrażanie 

podjętych działań i inicjatyw na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich

cykl szkoleń
społeczeństwo wiejskie, 

mieszkańcy wsi
01.03.-30.09.2016 11 341,50

Stowarzyszenie 

Pokój Organizacja 

Pożytku 

Publicznego

Pokój 28,0

25 6 2,3,4 I, V

Organizacja seminarium pt.: 

"Współczesne rolnictwo 

ekologiczne - zagadnienia 

produkcyjne, możliwości rozwoju, 

marketing"

Dostarczenie rolnikom i doradcom 

aktualnej wiedzy z zakresu 

ekologicznej produkcji rolnej, 

wdrażanych innowacji, zmian w 

przepisach dot. ekologicznego 

gospodarowania, sprzedaży 

bezpośredniej, przetwórstwa

seminarium

rolnicy ekologiczni i 

konwencjonalni chcący się 

podjąć produkcji ekologicznej, 

doradcy rolni, osoby 

zainteresowane produkcją 

ekologiczną w rolnictwie, 

ekologiczną żywnością

01.02.-30.04.2016 10 147,00

Opolski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego w 

Łosiowie

Łosiów 26,5

26 6 1,4,5
I, II, III, V, 

VI

Rolnicze Forum Województwa 

Opolskiego pn.: „Znaczenia 

rodzinnych gospodarstw rolnych, 

najważniejszych wyzwań i 

priorytetów w przyszłości”

Przygotowanie rolników, jak i osoby 

spoza rolnictwa zamieszkujących i 

pracujących na obszarach wiejskich 

do realizacji projektów 

innowacyjnych, promowanie 

współpracy, transfer wiedzy 

pomiędzy rolnikami oraz instytucjami 

naukowo – badawczymi dla obopólnej 

korzyści

organizacja konferencji

rolnicy, reprezentujący różne 

kierunki produkcji rolniczej i 

prowadzący gospodarstwa o 

różnych areałach, 

przedstawiciele administracji 

rządowej, samorządowej, 

agencji rolniczych, uczelni i 

instytucji okołorolniczych, 

zaproszeni goście z Izby 

Rolniczej Nadrenia - Palatynat

01.02.-15.04.2016 47 060,00
Izba Rolnicza w 

Opolu
Opole 26,0



Lp.
działanie 

KSOW

Cel 

KSOW
Priorytet Temat/nazwa operacji Cel realizacji operacji Forma realizacji oper. Grupy docelowe

Harmonogram 

/ termin realizacji
Budżet Wnioskodawca

Siedziba 

wnioskodawcy

Liczba 

punktów

27 13 1,4,5 I, III, VI

Cykl szkoleń z zakresu form 

opodatkowania wytwarzania i 

sprzedaży produktu tradycyjnego i 

lokalnego - zmiany od 2016 

M.in. poprawa możliwości 

promocyjnych i marketingowych 

gospodarstw rolnych, 

agroturystycznych, zagród 

edukacyjnych oraz obiektów 

hotelarsko- gastronomicznych, próba 

zmiany mentalności przekonująca 

liderów wiejskich, członków KGW, 

stowarzyszeń, drobnych 

przedsiębiorców, właścicieli obiektów 

turystycznych na terenach wiejskich 

Opolszczyzny do możliwości 

wytwarzania i sprzedaży zdrowej 

żywności oraz produktów rolnych  w 

celu osiągnięcia lepszych wyników 

marketingowych, pozyskanie i 

popularyzacja informacji o 

wprowadzeniu w życie nowych i 

istniejących przepisów z zakresu 

sprzedaży bezpośredniej, 

propagowanie zdrowej żywości, 

produktu tradycyjnego, lokalnego 

oraz produkcji roślinnej jako oferty 

adresowanej do klientów 

indywidualnych, grup 

zorganizowanych oraz turystów w 

kraju i za granicą, promocja 

przedsiębiorczości na terenach 

wiejskich

cykl szkoleń

mieszkańcy woj. opolskiego - 

koła gospodyń wiejskich, 

liderzy wiejscy, 

stowarzyszenia, drobni 

przedsiębiorcy, właściciele 

gospodarstw 

agroturystycznych i 

ekologicznych, obiektów 

turystycznych oraz doradcy 

rolni, osoby zajmujące się 

produkcją żywności 

tradycyjnej i lokalnej lub 

planujący rozpocząć taką 

produkcję

01.03.-01.08.2016 9 204,00

Opolski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego w 

Łosiowie

Łosiów 25,0

28 13 1,3,5 I, VI

Kongres Kobiet obszarów 

wiejskich województwa 

opolskiego

Uzyskanie równowagi ekonomicznej i 

społecznej na obszarach wiejskich 

poprzez promocję zrównoważonego 

rozwoju tych obszarów; Stworzenie 

platformy partnerstwa organizacji i 

ich liderów w celu wymiany 

doświadczeń i nawiązania współpracy. 

organizacja konferencji, paneli 

dyskusyjnych, prezentacja 

kulinarnych produktów 

tradycyjnych, produktów 

ekologicznych, rękodzieła i 

rzemiosła, występy zespołów 

wokalnych, ludowych i 

chórów

samodzielne koła gospodyń 

wiejskich, Związek Śląskich 

Kobiet Wiejskich, instytucje i 

podmioty wspierające 

działalność organizacji 

pozarządowych, kobiety 

prowadzące działalność 

gospodarczą 

10.2016 61 500,00

Opolski Związek 

Rolników i 

Organizacji 

Społecznych

Opole 22,5

29 6 1,3,4 I, IV

Szkolenie dotyczące produktu o 

podwyższonej jakości na 

obszarach wiejskich

Zwiększenie udziału 

zainteresowanych stron we 

wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich jak również 

promowanie innowacji w rolnictwie, 

produkcji żywności i w leśnictwie

organizacja szkolenia

mieszkańcy woj. opolskiego – 

doradcy rolni, rolnicy 

ekologiczni i konwencjonalni 

chcący się podjąć produkcji 

ekologicznej oraz produktów o 

podwyższonej jakości

01.03.-30.06.2016 22 728,78

Opolski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego w 

Łosiowie

Łosiów 22,0

operacje od 9 do 29 - projekty z listy rankingowej, które nie zmieściły się w limicie


