Załącznik 2 do Uchwały Nr 1589/2016 r.
Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 stycznia 2016 r.

Województwo OPOLSKIE

OPERACJE WŁASNE
działanie
KSOW

Lp.

1

2

3

4

5

6

10

6

13

13

10

10

Cel
KSOW

1,5

1,5

5

1,35

1,5

1,5

Priorytet

Temat/nazwa operacji

Cel realizacji operacji
Promowanie dziedzictwa
kulturowego. Wsparcie rozwoju
turystyki wiejskiej, w tym
agroturystyki.
Promowanie rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich oraz wspólnych form
działalności gospodarczej.

VI

„Opolska Wioska Smaków i Tradycji” –
prezentacja i promocja potencjału obszarów
wiejskich województwa opolskiego podczas XVI
Międzynarodowych Targów Turystycznych „W
Stronę Słońca” w Opolu

I

Promocja i popularyzacja wiedzy o
miejscach przeznaczonych do
Organizacja konferencji dotyczącej popularyzacji uprawniania wędkarstwa.
i promocji wędkarstwa na terenach wiejskich
Rozpowszechnianie wiedzy o
województwa opolskiego
doskonałych warunkach
przyrodniczych terenów wiejskich
regionu.

Promocja lokalnego produktu,
folkloru, zwyczajów i tradycji,
wszelkich form promocji funkcji
społecznych wpływających na
poprawę życia na obszarach
wiejskich

VI

Folder „Opolskie smaki”

VI

Promowanie osiągnięć w zakresie
zagospodarowania przestrzeni
Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną
publicznych na obszarach wiejskich
Województwa Opolskiego – kategoria Najlepsza w woj. opolskim. Podniesienie
Przestrzeń Publiczna na Obszarach Wiejskich
świadomości społecznej w zakresie
kształtowania ładu przestrzennego
na wsi

Forma realizacji oper.

udział w targach

Grupy docelowe

potencjalni turyści, mieszkańcy
województwa opolskiego, osoby
poszukujące ofert spędzenia
wolnego czasu poza miejscem
zamieszkania

organizacja konkursu z
konferencją podsumowującą

prezentacja dorobku
Promocja i popularyzacja kultury
kulturowego, w tym
ludowej, tradycji obszarów wiejskich kulinarnego regionu podczas
oraz produktów tradycyjnych
wydarzeń o charakterze
targowo-wystawienniczym

VI

Święto Województwa Opolskiego

VI

Promocja i popularyzacja kultury
udział w zagranicznych
Prezentacja osiągnięć i promocja opolskiego
ludowej, tradycji obszarów wiejskich
imprezach o charakterze
dziedzictwa kulturowego i kulinarnego za granicą oraz produktów tradycyjnych za
targowo-wystawienniczym
granicą

Budżet

Wnioskodawca

Siedziba
wnioskodawcy

2016

Samorząd
20 000,00 Województwa
Opolskiego

Opole

2016

35 000,00

jw.

Opole

2016

25 000,00

jw.

Opole

2016

7 000,00

jw.

Opole

mieszkańcy woj. opolskiego i
pogranicza polsko-czeskiego,
turyści odwiedzający region,
członkowie sieci Dziedzictwo
Kulinarne Opolskie, producenci
produktów tradycyjnych

2016

30 000,00

jw.

Opole

mieszkańcy niemieckiego regionu
partnerskiego – Nadrenii –
Palatynatu, turyści odwiedzający
wydarzenia, członkowie sieci
Dziedzictwo Kulinarne Opolskie,
producenci produktów
tradycyjnych

2016

23 000,00

jw.

Opole

członkowie związków,
stowarzyszeń i instytucji
zajmujących się wędkarstwem,
osoby poszukującej ofert
spędzenia wolnego czasu,
wydanie folderu / przewodnika
miłośnicy wędkarstwa, turyści,
internauci poszukujący informacji
dotyczących urpawniania
wędkarstwa na terenach
wiejskich woj. opolskiego

wydanie folderu

Harmonogram
/ termin realizacji

potencjalni turyści, mieszkańcy
województwa opolskiego,
odwiedzający targi na terenie
Polski, koła gospodyń wiejskich,
lokalne grupy działania
jednostki samorządu
terytorialnego z terenu
województwa, inne instytucje
realizujące zadania publiczne oraz
jednostki samorządu
zawodowego architektów,
urbanistów i inż. budownictwa

działanie
KSOW

Lp.

7

8

9

10

6

6

13

4

Cel
KSOW

1,5

4,5

1,4,5

1,5

Priorytet

I, VI

I, III, VI

I, II, VI

VI

Temat/nazwa operacji

Prezentacja dobrych przykładów odnowy wsi
podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych

Cel realizacji operacji

Wymiana wiedzy i doświadczeń
między podmiotami uczestniczącymi
w rozwoju obszarów wiejskich w
działaniach realizowanych na rzecz wyjazdy krajowe i zagraniczne
aktywizacji mieszkańców obszarów w zakresie tematycznym
wiejskich, wymianę i
operacji
rozpowszechnianie rezultatów
działań na rzecz tego rozwoju
poprzez odnowę wsi

Ułatwianie transferu wiedzy w
zakresie wspierania rozwoju
produktów tradycyjnych i
Prezentacja dobrych przykładów rozwoju
przedsiębiorczości na wsi
przedsiębiorczości na wsi ze szczególnym
Wspieranie organizacji krótkiego
uwzględnieniem Europejskiej Sieci Regionalnego łańcucha żywnościowego, w tym
Dziedzictwa Kulinarnego
przetwarzanie i wprowadzanie do
obrotu produktów rolnych zgodnie z
PROW 2014-2020

Udział / organizacja przedsięwzięć mających na
celu kultywowanie tradycji związanych z
obrzędami dożynkowymi

Forma realizacji oper.

Kultywowanie tradycji na obszarach
wiejskich oraz aktywizacja życia
kulturowego na wsi, w tym
integracja społeczności wiejskiej

udział w spotkaniach /
konferencjach / warsztatach
organizowanych w zakresie
tematycznym operacji,
organizacja cyklu spotkań
szkoleniowo-informacyjnych

udział / organizacja
przedsięwzięć mających na
celu kultywowanie tradycji
związanych z obrzędami
dożynkowymi

Grupy docelowe

społeczność wiejska, liderzy
odnowy wsi, przedstawiciele
samorządów terytorialnych i
instytucji działających na rzecz
obszarów wiejskich

członkowie sieci Dziedzictwo
Kulinarne Opolskie, producenci
rolni, przedsiębiorcy prowadzący
dostawy bezpośrednie, sprzedaż
bezpośrednią, działalność
marginalną, lokalną i ograniczoną,
gospodarstwa agroturystyczne

przedstawiciele sołectw woj.
opolskiego (grupy wieńcowe),
mieszkańcy obszarów wiejskich,
rolnicy, przedstawiciele władz
samorządowych i rządowych,
instytucji okołorolniczych, twórcy
ludowi, producenci produktów
lokalnych i tradycyjnych

Wsparcie lokalnych grup działania w
zakresie poszukiwania partnerów do
Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci
współpracy międzyterytorialnej oraz
organizacja spotkań / szkoleń / przedstawiciele LGD i jednostki
kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w podniesienie kompetencji w
wyjazdów studyjnych - wg
regionalnej KSOW województwa
tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie zakresie wykonywania przez nie
potrzeb zgłaszanych przez LGD opolskiego
współpracy międzyterytorialnej
zadań, związanych z wdrażaniem
strategii rozwoju lokalnego

Harmonogram
/ termin realizacji

Budżet

Wnioskodawca

Siedziba
wnioskodawcy

2016

20 000,00

jw.

Opole

2016

38 000,00

jw.

Opole

2016

50 000,00

jw.

Opole

2016

10 000,00

jw.

Opole

koniec limitu

258 000,00

