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).
Nazwa projektu – skrócona nazwa (jeśli istnieje)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Oficjalny
tytuł
projektu Lokalne Grupy Działania Województwa Opolskiego:
/operacji
nowoczesne, zorganizowane, twórcze
2. Ostateczny
odbiorca/uczestnik
projektu/operacji

Grupę docelową operacji tworzą przedstawiciele dziesięciu
Lokalnych Grup Działania z terenu województwa opolskiego:
• Stowarzyszenie „Euro-Country”
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi
• Stowarzyszenie Kraina św. Anny
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony
Szlak
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”
• Stowarzyszenie „Brzesko Oławska Wieś Historyczna”
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy
• Nyskie Księstwo Jezior i Gór
• Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
• Partnerstwo Borów Niemodlińskich

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

Przeprowadzenie cyklu szkoleń, w tym szkoleń metodą warsztatową
oraz wykonanie autorskich terminarzy na rok 2018, z treścią
dostosowaną do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem
projektami na obszarach wiejskich.
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - pięć dwudniowych szkoleń:
Zakres tematyczny:
1 cykl: zarządzanie projektami – metoda MBO z elementami GTD
2 cykl: pozycja w grupie, zarządzanie rolami
3 cykl: zarządzanie czasem, ryzykiem oraz relacjami
4 cykl: komunikacja i informacja w zarządzaniu projektami
5 cykl: specyfika zarządzania projektami na obszarach wiejskich
TWORZENIE PARTNERSTW - pięć jednodniowych szkoleń:
Zakres tematyczny:
1 szkolenie: partnerstwo jako specyficzny projekt
2 szkolenie: zarządzanie rolami w sieci współpracy
3 szkolenie: narzędzia teleinformatyczne wspierające zarządzanie
siecią
4 szkolenie: komunikacja i informacja w pracy sieci
5 szkolenie: coaching grupy

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

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.

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.
VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania
X
ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach
wiejskich
Lokalne Grupy Działania, ze swojej definicji, służą wdrażaniu działań
(projektów) zmieniających obszary wiejskie na lepsze już u samych
podstaw, czyli w środowisku lokalnym, ograniczonym zazwyczaj do
obszaru kilku gmin. Z jednej strony organizacje te są doskonale
przygotowane (zarówno członkowie LGD, jak i ich organy decyzyjne
oraz pracownicy biur) do wdrażania lokalnych strategii rozwoju,
obowiązujących przepisów, w tym celów Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, udzielania informacji w zakresie
organizowanych naborów, doradztwa. Z drugiej strony: skupiając
się na konieczności prowadzenia powierzonych działań, nie
poświęcają zbyt dużo czasu na poprawę ich skuteczności, nie
rozwijają swoich umiejętności związanych z budowaniem struktur o
charakterze ponadlokalnym, nie współpracują między grupami nad
określonymi problemami. Nie mają też – jako członkowie LGD, czy
pracownicy biur – narzędzi, które pozwoliłyby na wspólne
zarządzanie projektami, wymianę dobrych praktyk, analizę
problemów, realizację wspólnych przedsięwzięć, standaryzowanie
działań, tworzenie efektywnych sieci komunikacyjnych. Brak takich
narzędzi, wiedzy i umiejętności uniemożliwia wprowadzenie efektu
synergii.
Cel główny operacji – Lokalne Grupy Działania Województwa
Opolskiego wyposażone w wiedzę i umiejętności pozwalające
skutecznie realizować projekty na obszarach wiejskich – dzięki
szkoleniom LGD zostały wyposażone w umiejętności m.in.
efektywnego komunikowania się, rozwiązywania problemów oraz
funkcjonowania na specyficznym obszarze jakim jest obszar wiejski.
Cele szczegółowe:
- Utworzenie sieci współpracy lokalnych grup działania
województwa opolskiego i nadanie nowych kwalifikacji z zakresu
zarządzania projektami członkom sieci.
- Wzmocnienie struktur Lokalnych Grup Działania Województwa
Opolskiego – członkowie i pracownicy biur wyposażeni w
kwalifikacje pozwalające tworzyć nowe warunki do współpracy z
lokalnymi partnerami, między grupami i między regionami.

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 –
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

Cykl szkoleń metodą warsztatową:
• ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - pięć dwudniowych szkoleń
• TWORZENIE PARTNERSTW - pięć jednodniowych szkoleń
Wykonanie autorskich terminarzy na rok 2018, z treścią
dostosowaną do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem
projektami na obszarach wiejskich – 100 egz.
Partnerzy:
Stowarzyszenie „Euro – Country” - Rekrutacja oraz ewaluacja
operacji.

Lokalne Grupy Działania województwa opolskiego zostały
wyposażone w wiedzę i umiejętności, które pozwolą rozwiązywać
problemy i zaspokajać potrzeby np. komunikowania się tak, aby być
zrozumianym i zrozumieć innych. Członkowie LGD i pracownicy biur
będą efektywniej wpływać na rozwój obszarów wiejskich
wspierając inne podmioty w zakresie zarządzania projektami.
Poprawią również swoją skuteczność w zakresie współpracy
z pozostałymi grupami województwa opolskiego. Opracowane
i wydrukowane zostały także terminarze na 2018 r. wspierające
zarządzanie projektami.
- przeprowadzenie 10 szkoleń, w tym pięć dwudniowych (60 godzin)
oraz pięć jednodniowych (30 godzin)
- Ilość przeszkolonych osób - 341
- wydanie terminarza w nakładzie 100 egz.
Niezamierzonym efektem działań są wypracowane podczas
warsztatów pomysły na realizację wspólnych działań np. powstanie
marki, gdzie wszystkie LGD pracowałyby na Opolską Markę LGD,
która posiadałaby znak graficzny i jednolitą koncepcję sprzedaży
produktów turystycznych, rękodzieła, produktów spożywczych.
O sukcesie operacji zdecydowała różnorodność form tematycznych
szkoleń. Najcenniejsze dla LGD były szkolenia z udziałem
psychologów, które miały za zadnie nauczyć m.in. technik
relaksacyjnych, dobrego komunikowania się, efektywnej pracy
grupowej oraz rozpoznania swojej roli w grupie (na podstawie cech
osobowościowych). Efektem tego było lepsze poznanie
przedstawicieli innych LGD z woj. opolskiego a tym samym
poznanie poglądów na funkcjonowanie opolskiej sieci LGD.
Operacja zasługuje na miano dobrej praktyki, gdyż stanowi operację
modelową, możliwą do powielenia w innych regionach, gdzie
lokalne grupy działania borykają się z podobnymi trudnościami i
problemami. Efekty uzyskane w ramach realizacji operacji są
możliwe do zastosowania od zaraz z korzyścią dla wszystkich
zainteresowanych stron.

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.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Płaskowyż Dobrej
Ziemi”

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. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz
www.plaskowyzlgd.pl
774854304
biuro.plaskowyzlgd@o2.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)
Organizacje pozarządowe/NGO
Lokalne Grupy Działania/LGD
Lokalne Grupy Rybackie/LGR
Inne

X

Jakie?
11. Partnerzy projektu

Stowarzyszenie „Euro – Country”

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

12. Czas realizacji operacji

08 maja 2017 r. - 10 listopada 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

Zasięg międzynarodowy
Zasięg ogólnopolski
Zasięg regionalny
Zasięg wojewódzki
Zasięg lokalny
Województwo opolskie

X

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

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

48 645,62

48 645,62

3. Inne

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

