
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) 

Turniej KGW 

1. Oficjalny tytuł projektu 

/operacji  

 

VI Edycja Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich 

2. Ostateczny 

odbiorca/uczestnik 

projektu/operacji 

10 Kół Gospodyń Wiejskich – standardowo drużyna składa się z 10 
osób, czyli ok. 100 uczestniczek w wieku 18-65+ z terenu 
województwa opolskiego oraz członkinie pozostałych Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu całego województwa, przedstawiciele innych 
organizacji społecznych, instytucji działających na obszarach 
wiejskich oraz lokalnych samorządów 

3. Streszczenie 

projektu/najważniejsze 

informacje – 3-4 zdania (lead). 

Organizacja VI edycji Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich z woj. 
opolskiego składającego się z 4 konkurencji: 
� Produkt kulinarny wykonany na bazie produktów z 

przydomowej zagrody ma na celu pobudzenie wykorzystanie 
nowych możliwości sprzedaży bezpośredniej oraz możliwości 
wypromowania produktu tradycyjnego lub regionalnego. 

� Pokaz stroju z wykorzystaniem produktów ekologicznych i 
surowców wtórnych ma na celu uwrażliwianie społeczeństwa 
na ochronę środowiska. 

� Konkurencje zręcznościowe mają na celu zaangażowanie 
drużyn i publiczności we wspólne dopingowanie 
poszczególnych uczestniczek. 

� Występy artystyczne są nie tylko formą zabawy, lecz mają na 
celu promocje wsi jako miejsca kultywowania tradycji, 
różnorodnej kultury i formą, którą należy wykorzystać podczas 
innych imprez jako atrakcję turystyczną. 

 

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. 
VI . Zrównoważony rozwój terytorialny 

Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania 
ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich  

X 

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.  
 

Cel operacji - Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we 
wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

Koła Gospodyń Wiejskich zrzeszają kobiety, które w większości 
swoją działalność ograniczają do lokalnego środowiska, a tylko 
nieliczne z nich włączają się w realizację zadań publicznych na 
terenie gminy, powiatu lub we współpracy z Lokalnymi Grupami 
Działania. Udział w organizowanym Turnieju jest istotną formą 
mobilizacji i aktywizacji całej organizacji KGW do: 
� przełamania bariery ograniczającej możliwości prezentowania 

się poza własnym środowiskiem, 
� tworzenia platformy wymiany doświadczeń i pomysłów, 
� podjęcia współpracy w przyszłych działaniach z innymi 

organizacjami, 
� nawiązywania partnerstwa z samorządami lokalnymi, 

instytucjami, LGD w celu wykorzystania KGW do promocji 
owych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 

� promocji wsi jako miejsca atrakcyjnego do życia i rozwoju 
społeczno-ekonomicznego. 

Z analizy sytuacji wynika, że są tereny, na których aktywność 
mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej jest prawie żadna. 
Ogromne znaczenie w rozwoju potencjału społecznego 
i ekonomicznego ma uaktywnienie lokalnych liderów. Turniej, który 
odbywa się w wielu konkurencjach, pomaga w odkrywaniu 
i promowaniu indywidualnych predyspozycji, pasji i umiejętności, 
a tym samym mobilizuje inne uczestniczki oraz osoby z publiczności 
do podjęcia nowych form działalności. Przekrój wiekowy członkiń 
Kół Gospodyń Wiejskich jest dosyć duży, a udział w Turnieju stwarza 
możliwości prezentacji ich potencjału w różnych konkurencjach 
eksponując predyspozycje poszczególnych członkiń oraz pozytywnie 
wpływa na wzajemne relacje i poczucie potrzeby dalszego 
samokształcenia. 
Turniej ma za zadanie integrację drużyny do osiągnięcia celu, 
promowania swojej wsi i jej mieszkańców oraz wyzwalać 
pozytywną energię, rodzić nowe pomysły i stać się swoistą 
inwestycją w zasoby ludzkie, która przyniesie pozytywne skutki 
społeczne i ekonomiczne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

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 ramach operacji zorganizowano turniej Kół Gospodyń Wiejskich z 
woj. opolskiego.  
W ramach operacji ze środków KSOW zapewniono wyżywienie 
uczestnikom turnieju, usługę konferansjerską, nagłośnienie 
i obsługę akustyczną, Montaż i emisja reportażu z przebiegu VI 
Edycji Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich. 
Partnerzy: 

• Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia - nagranie przebiegu 
Turnieju, ufundowanie jednej z nagród w Turnieju 

• Izba Rolnicza w Opolu - ufundowanie jednej z nagród w Turnieju 



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? 

 

Jednym z zakładanych efektów organizacji Turnieju jest zachęcenie 
członkiń Kół Gospodyń Wiejskich do udziału w różnych targach, 
wystawach, pokazach promujących obszary wiejskie na terenie 
województwa i kraju. 
Drugim z efektów jest możliwość prezentacji wieloletniego dorobku 
Kół w realizacji zadań publicznych z samorządami lokalnymi oraz 
Lokalnymi Grupami Działania. 
Trzecim z zamierzonych efektów jest zainteresowanie młodych 
osób i grup nieformalnych do zakładania organizacji pozarządowych 
i stworzenia możliwości rozwoju społecznego i ekonomicznego 
własnej wsi jak również uczestnictwo w projektach skierowanych 
do obszarów wiejskich. 
Wskaźniki: 

• 1 Turniej w czterech konkurencjach 

• 10 KGW – ok. 110 osób + 140 osób publiczność – łącznie 250 
osób 

• trzech laureatów Turnieju  

• reportaż telewizyjny - poziom oglądalności Ok. 30 000 osób 

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?  

Operacja stanowi dobrą praktykę, którą warto upowszechniać ze 
względu na jej uniwersalny charakter. Operacja zwraca uwagę na 
problem braku podejmowania inicjatyw na obszarach wiejskich i 
zachęca społeczności lokalne do podejmowania różnych inicjatyw, 
działań sprzyjających integracji, zapobiegających wykluczeniu 
społecznemu, niwelujących różnice pokoleniowe i mobilizujących 
do aktywnego życia. Operacja przyczynia się też do promowania 
dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Ukazuje, że przy 
minimalnych nakładach poczynionych przez lokalne społeczności 
życie na wsi może stawać się coraz ciekawsze, aktywniejsze, 
bogatsze i przyczyniające się nie tylko do urozmaicenia życia, ale też 
do samorozwoju mieszkańców.    
Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do 
życia i rozwoju zawodowego. 
Dzięki obecności różnorodnej publiczności na Turnieju uzyskano 
efekt zwiększonego zainteresowania działalnością Kół Gospodyń 
Wiejskich i uczestnictwa w innych wydarzeniach i lokalnych 
działaniach promujących obszary wiejskie. Pozyskany z nagrania 
przebiegu Turnieju materiał jak i reportaż „Jak nie my to kto” będzie 
wykorzystywany do zainteresowania Kół Gospodyń Wiejskich oraz 
innych organizacji kobiecych działających na obszarach wiejskich do 
kontynuowania tej formy prezentacji i promocji poprzez organizację 
Turnieju dwuetapowo, gdzie pierwszy etap odbywałyby się na 
terenie każdego powiatu, co byłoby możliwe przy wsparciu 
samorządów powiatowych i Lokalnych Grup Działania.           
 

9. Benficjent - nazwa podmiotu 

otrzymującego wsparcie 

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

Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych 



adres ul. Katowicka 39, 45-061 Opole 

www www.ozrios.pl 

telefon kontaktowy 77 442 57 00 

email biuro@ozrios.pl 

10. Kategoria  beneficjenta 

(podmiotu otrzymującego 

wsparcie finansowe) 
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. 

Publiczny (urząd administracji;  edukacja & badania ; 
instytucja kultury;  inne) 
 

 

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

 

Organizacje pozarządowe/NGO 
 

X 

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. 

• Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia  
• Izba Rolnicza w Opolu 

12. Czas realizacji operacji 
 (długość trwania, rok realizacji). 

15.05.2017 - 10.11.2017 
 

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  X 

Zasięg wojewódzki  

Zasięg lokalny   

województwo opolskie 

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

Koszty całkowite operacji (budżet), w tym: 55 655,47 

1. Środki publiczne  

z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

24 125,50 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki (dawniej 
Europejski Fundusz 
Rybacki) 

 



z budżetu państwa   

z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Środki prywatne  
 

 

3. Inne – wkład własny 
 

31 529,97 

 

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 


