FORMULARZ PROJEKTU REALIZUJĄCEGO PRIORYTETY PROW 2014-2020
Przykłady projektów realizowanych na obszarach wiejskich

Do formularza proszę dołączyć:
• Zdjęcia – min. 3 – maks. 5 w oddzielnych plikach graficznych (np. jpg).

1. Oficjalny
/operacji

tytuł

Nazwa projektu – skrócona nazwa (jeśli istnieje)
O mojej wsi piórem
projektu O mojej wsi piórem

2. Ostateczny
odbiorca/uczestnik
projektu/operacji

3. Streszczenie
projektu/najważniejsze
informacje – 3-4 zdania (lead).

Uczniowie szkół podstawowych w przedziale IV-VII klasa w trzech
wybranych jednostkach oświatowych z terenu Gminy Bierawa:
• Publicznej Szkole Podstawowej w Starej Kuźni,
• Szkole Podstawowej w Dziergowicach
• Szkole Podstawowej im. Josepha Freiherra von Eichendorffa
w Solarni
W ramach operacji zrealizowano
1. Warsztaty dziennikarskie z poprawności pisania opowiadań –
3 szkoły * 4 klasy * 2 godziny lekcyjne = łącznie 24 godziny
2. Publikacja/materiał drukowany
3. Przedstawienie-30 minutowa bajka w wykonaniu aktorów,
w formie opowiadania, tematyka związana z ekologią / wsią /
tradycją.
4. Konkurs/olimpiada – zachęcenie do zgłębienia tematyki objętej
działaniami, szlifowanie warsztatu pisania, ćwiczenie twórczości
i poprawnego pisania.
5. Finał - podsumowanie całego przedsięwzięcia i nagrodzenie
laureatów.

4. Priorytety PROW .
Zaznacz znakiem X po prawej stronie,
które priorytety polityki rozwoju
obszarów
wiejskich
zrealizował
projekt?

I -Transfer wiedzy i innowacje
Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie,
leśnictwie i na obszarach wiejskich.
II Rentowności i konkurencyjność gospodarstw
Zwiększanie rentowności gospodarstw i
konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we
wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych
technologii w gospodarstwach i zrównoważonej
gospodarki leśnej.
III Organizacja łańcucha dostaw żywności
Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w
tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu
produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i
zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
IV. Wzmacnianie ekosystemów
Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów
związanych z rolnictwem i leśnictwem.
V. Efektywne gospodarowanie zasobami
Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i
przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną
na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i
leśnym.

5. Kontekst i cele operacji.
Opisz kontekst realizacji operacji oraz
jej cele. Odpowiedz na pytania
pomocnicze:

• Diagnoza
/powody/przyczyny
realizacji operacji, dlaczego
i komu operacja była
potrzebna?
• Cele operacji.

6. Działania realizowane w
ramach operacji
Opisz jakie działania i w jaki sposób
zostały zrealizowane w ramach
operacji. Odpowiedz na pytania
pomocnicze:

• Jakie działania i w jakich
ramach czasowych zostały
zrealizowane w ramach
operacji?
• Jacy partnerzy i w jaki
sposób byli zaangażowani
w realizację operacji?

7. Rezultaty operacji
Opisz rezultaty, efekty operacji.
Odpowiedz na pytania pomocnicze:

• Efekty realizacji operacji.
Wymierne wskaźniki
produktu, rezultatu,
oddziaływania –

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania
X
ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach
wiejskich
Potrzeba
realizacji
operacji
jest
wynikiem
konsultacji
z nauczycielami pracującymi w szkołach z terenu obszaru
wiejskiego. W wyniku obecnych trendów dotyczących spędzania
wolnego czasu wśród młodzieży szkolnej, do których zaliczamy
wirtualne znajomości, portale społecznościowe, gry komputerowe
itp., pojawił się problem wyłączenia społecznego. Bezpośrednio jest
ono związane z brakiem poczucia potrzeby spędzania czasu w innej
formie, jednak pośrednio sprawia, że zanika wśród dzieci proces
twórczego myślenia i biegłości w tekście pisanym. Urządzenia
elektroniczne są dla dzieci naturalnym narzędziem, które często
intuicyjnie obsługują. Pobudzana przez złe nawyki wyobraźnia
często jest przyczyną niestosownych zachowań młodych ludzi –
agresja, przemoc, wulgaryzmy. Zapominają o tym, czym jest
tradycja. Nie potrafią wymienić kluczowych dla regionu zwyczajów,
zabaw czy legend. Wszystko, co proponują jednostki kulturalne
działające na terenie danej miejscowości w ich ocenie jest złe,
niepotrzebne, nudne. Należy mieć mocno na uwadze fakt, że
z biegiem czasu zanika zjawisko „przekazywania z pokolenia na
pokolenie”.
Jako cel realizacji operacji przyjęto podniesienie świadomości rangi
zagadnień związanych z bezpiecznym i ekologicznym rolnictwem
a także koniecznością kultywowania tradycji właściwych dla danego
regionu wśród osób w wieku szkolnym (klasy IV-VII). Projekt jest
spójny z działaniem mającym na celu aktywizację mieszkańców wsi
na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu
społecznemu, w szczególności młodzieży.
W ramach realizacji operacji zorganizowano warsztaty,
przedstawienie, konkurs, publikację oraz podsumowanie w formie
finału.
Partnerzy:
• Gmina Bierawa - zapewnienie dyplomów w konkursie,
zaproszeń na finał oraz certyfikatów dla Uczestników
warsztatów.
• Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach nieodpłatne udostępnienie sali w celu przeprowadzenia
warsztatów
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Wieczorka w Starej
Kuźni - nieodpłatne udostępnienie sali w celu przeprowadzenia
warsztatów
• Szkoła Podstawowa im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w
Solarni - nieodpłatne udostępnienie sali w celu
przeprowadzenia warsztatów
• Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, Dom Kultury
w Dziergowicach z siedzibą przy ul. Dworcowej 5 - nieodpłatne
udostępnienie sali - współorganizacja finału
Jako efekty mierzalne należy wykazać:
1. liczbę osób objętych warsztatami – 120 osób
2. nakład broszury/folderu – 200 szt.
3. liczba osób obecna na finale – 35
4. Ilość plakatów – 50
Podjęte działania przyczyniły się do podniesienia jakości realizacji
Programu stanowiąc kolejną innowacyjną formę promocji wsi.

jakościowe i ilościowe. W
jaki sposób zmieniła się
sytuacja lub jakie potrzeby
zaspokojono w wyniku
realizacji operacji?
• Wartość dodana operacji –
czy pojawiały się
niezamierzone efekty
prowadzonych działań?

8. Wnioski z realizacji operacji.
Opisz wnioski z realizacji operacji.
Odpowiedz na pytania pomocnicze:

• Co zdecydowało o sukcesie
operacji?
• Doświadczenia z realizacji.
Jakie trudności i kłopoty
napotkano w trakcie
realizacji operacji? Czego
unikać? Co można zrobić
lepiej? Gdyby zacząć
realizację jeszcze raz, to…?
Co było interesujące,
nieoczekiwane,
zaskakujące podczas
realizacji projektu?
• Dlaczego operacja
zasługuje na miano dobrej
praktyki? Dlaczego warto
ją upowszechniać? Czy
operacja może być
powtórzona, czy ma
charakter uniwersalny,
modelowy?
• Czy operacja jest
innowacyjna i dlaczego?
9. Benficjent - nazwa podmiotu
otrzymującego wsparcie
finansowe.

Zaangażowanie osób biorących udział w realizacji projektu
przyczyniło się do ogólnego zwiększenia zainteresowania we
wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Poprzez
zastosowane formy promocji zachowane zostało informowanie
społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju
obszarów wiejskich. Zaproponowane działania zwiększają
aktywizację mieszkańców. Charakter zadania pozwolił na
przeciwdziałania wykluczeniu społecznym, skupiając się już na
najmłodszych. Sam fakt konieczności zbierania materiałów do
opowiadania „zmusił” uczestników do częstszych spotkań z innymi
osobami, do rozmowy i zadawania pytań. Zgłębianie tematyki np.
rolnictwa może zbudować wśród młodzieży całkiem nowy obraz wsi
jako wsi rozwijającej się i atrakcyjnej do życia.
Przedsięwzięcie przyczyniło się do podniesienia jakości realizacji
Programu – kolejna innowacyjna forma promocji wsi. Różnorodność
form realizacji operacji sprawiła, że całe przedsięwzięcie było
bardzo interesujące dla uczestników i wzbudzało chęć do poznania
ciągu dalszego, nie było jednorazowym wydarzeniem, ale czymś
rozłożonym w czasie, co wymagało większego zaangażowania się.
Fakt adresowania operacji do młodego pokolenia sprawia, że mogą
dostrzec inne oblicze wsi, zobaczyć, że wieś może być ciekawym i
dobrym miejscem do pracy, mieszkania, życia, co w przyszłości
przyczyni się do pozostania na wsi i zapobieganiu efektowi
wyludniania się obszarów wiejskich.

Lokalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W przypadku projektów
realizowanych w ramach KSOW
proszę podać dane partnera KSOW
realizującego projekt.

adres
www
telefon kontaktowy
email
10. Kategoria
beneficjenta
(podmiotu
otrzymującego
wsparcie finansowe)

ul. Grunwaldzka 76, 47-220 Kędzierzyn – Koźle

www.lokalna24.pl
77 481 99 76
reklama@lokalna24.pl
Publiczny (urząd administracji; edukacja & badania ;
instytucja kultury; inne)

Wybierz zaznaczając znakiem X po
prawej stronie, w przypadku
wybrania kategorii inne w pole
poniżej proszę wpisać jakie.
W
przypadku
projektów
realizowanych w ramach KSOW
proszę podać kategorię partnera
KSOW realizującego projekt.

Prywatny (rolnik/farmer, mikro przedsiębiorca, małe
i średnie - przedsiębiorstwa; inne)

X

Organizacje pozarządowe/NGO
Lokalne Grupy Działania/LGD
Lokalne Grupy Rybackie/LGR
Inne
Jakie?

11. Partnerzy projektu
W przypadku projektów
realizowanych we współpracy
(partnerstwie) z innymi podmiotami
prosimy podać nazwy wszystkich
zaangażowanych partnerów.

12. Czas realizacji operacji

Partnerzy:
• Gmina Bierawa
• Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Wieczorka w Starej
Kuźni
• Szkoła Podstawowa im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w
Solarni
• Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie,
• Dom Kultury w Dziergowicach

01.08.2017 r. - 31.10.2017 r.

(długość trwania, rok realizacji).

13. Miejsce realizacji operacji
/zasięg terytorialny operacji
Zaznacz po prawej odpowiednią
opcję.
W polu poniżej podaj:
- zasięg międzynarodowy – kraje
objęte operacją;
- zasięg regionalny
(międzywojewódzki) oraz zasięg
wojewódzki –
województwa/województwo objęte
operacją;
- zasięg lokalny – województwo i
gminy

14. Koszty operacji.
Wpisz w rubryce po prawej
odpowiednią kwotę

Zasięg międzynarodowy
Zasięg ogólnopolski
Zasięg regionalny
Zasięg wojewódzki
Zasięg lokalny
województwo opolskie

Koszty całkowite operacji (budżet), w tym:
1. Środki publiczne
z funduszy
Europejski Fundusz
unijnych:
Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz
Społeczny
Fundusz Spójności
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki (dawniej
Europejski Fundusz
Rybacki)
z budżetu państwa
z budżetu samorządów terytorialnych
2. Środki prywatne

X

24 652,49

21 749,69

3. Inne – wkład własny

2 902,80

Przesłanie formularza projektu realizującego priorytety PROW do Jednostki Centralnej KSOW jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do promocji
i upowszechniania przykładów projektów realizujących priorytety PROW 2014-2020, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Przesłanie formularza projektu realizującego priorytety PROW do Jednostki Centralnej KSOW jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (tj. z 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631 ze zm.) na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 w/w ustawy wszystkich zdjęć, ilustracji oraz tekstów zgłoszonych do bazy
projektów realizujących priorytety PROW 2014-2020 w celu promocji i upowszechniania przykładów projektów
realizowanych na obszarach wiejskich.

Podpisany przez upoważnioną osobę oryginał oświadczeń należy przesłać do siedziby Fundacji
Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na adres: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

