
 
 

 
Uchwała Nr 5/2022 

Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
z dnia  16 maja 2022 r.  

 

w sprawie zaopiniowania propozycji operacji Partnerów KSOW do Planu operacyjnego  
na lata 2022-2023 zgłoszonych do realizacji w 2022 r. w ramach Konkursu 6/2022 

(z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) 
 

 
Na podstawie art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 ze zm.), 
Uchwały Nr 898/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania 
Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (WGR ds. KSOW) ze zm. 
oraz § 7 Regulaminu ze zm. pracy Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW stanowiącego załącznik 
do Uchwały 1/2015 WGR ds. KSOW z 21 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy 
Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (WGR ds. KSOW), uchwala się, 
co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (WGR ds. KSOW) pozytywnie 

opiniuje operacje Partnerów KSOW zgłoszone w ramach Konkursu nr 6/2022 dla partnerów 

KSOW i zakwalifikowane do realizacji w 2022 roku w ramach Planu operacyjnego na lata 2022-

2023 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny).  

2. Propozycje operacji Partnerów KSOW do Planu operacyjnego na lata 2022-2023 stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Zakwalifikowane operacje partnerów KSOW do realizacji w 2022 roku w ramach Planu Działania 

KSOW 2014-2020, Planu Operacyjnego 2022-2023 dotyczą województwa opolskiego.  

 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

Przewodniczący WGR ds. KSOW  

 

Antoni Konopka 

 



 

Uzasadnienie 

 

Do zadań powołanej Uchwałą Nr 898/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 lipca 

2015 r. Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich należy m.in. 

opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, propozycji zmian do tego planu oraz dwuletnich 

planów operacyjnych i ich zmian na poziomie województwa.  

Zgodnie z art. 57c ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach PROW 2014-2020, wyboru operacji partnera KSOW oraz stwierdzenia spełnienia warunków 

wyboru operacji dokonuje – w przypadku operacji w zakresie województwa opolskiego – Jednostka 

Regionalna KSOW Województwa Opolskiego. 

W dniach od 14 lutego do 04 marca trwał nabór wniosków do konkurs 6/2022 dla partnerów 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 r. w ramach 

dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023.  

Do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Opolskiego wpłynęło 17 wniosków na łączną 

kwotę 686 554,79 zł, z czego 2 wnioski zostały odrzucone. Pozostałe 15 wniosków na łączną kwotę 

516 725,54 zł przeszły ocenę merytoryczną. Limit środków na realizację operacji partnerów KSOW 

w 2022 roku wynosi 350 000 zł. kosztów kwalifikowalnych. Ostatecznie w limicie środków 

zakwalifikowało się 8 wniosków na łączną wartość kosztów kwalifikowalnych 254 666,75 zł, 

które uzyskały wymaganą ilość punktów warunkujących ich realizację.  

 Operacje partnerów składane do Jednostki Regionalnej KSOW województwa opolskiego 

przedkładane są do zaopiniowania Wojewódzkiej Grupie Roboczej ds. KSOW, a następnie 

zatwierdzenia dokonuje Grupa Robocza ds. KSOW.  

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW pozytywnie opiniuje 

przedmiotową uchwałę. 

 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący WGR ds. KSOW  

 

Antoni Konopka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował: 
Referat Rozwoju Wsi 
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - Samorząd Województwa Opolskiego - maj 2022 Załącznik nr 1 do Uchwały 5/2022 WGR ds. KSOW z dnia 16 maja 2022 r.

Nazwa wskaźnika Wartość Jednosta miary 2022 2023 2022 2023 2022 2023

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s

liczba warsztatów 4 szt.

liczba uczestników 

warsztatów
120 os.

liczba spotkań 1 szt.

liczba uczestników 

spotkania 
45 os.

liczba tytułów 

publikacji
1 szt.

nakład 200 szt.

liczba wyjazdów 

studyjnych
1 szt.

liczba uczestników 30 os.

liczba tytułów 

publikacji
1 szt.

nakład 6 000 szt.

liczba tytułów 

publikacji
2 szt.

nakład 6 000 szt.

liczba konkursów 1 szt.

liczba uczestników 

konkursów
100-200 os. 

liczba spokań 3 szt.

liczba uczestników 

spotkań
150 os.

liczba tytułów 

publikacji
1 szt.

nakład 1 000 szt.

liczba konferencji 1 szt.

liczba uczestników 

konferencji
70 os.

liczba warsztatów 15 szt. 

liczba uczestników 

warsztatów
225 os.

liczba wyjazdów 

studyjnych
1 szt.

liczba uczestników 

wyjazdu studyjnego
20 os. 

liczba warsztatów 6 szt.

liczba uczestników 

warsztatów
100 os.

liczba audycji 

/programów w 

internecie 

1 szt.

liczba odwiedzin 

strony internetowej 
5 000 os.

2022 2023

Razem 8 254 666,75

Lp.
Priorytet 

PROW
Cel KSOW

Działanie 

KSOW
Nazwa/tytuł operacji Przedmiot operacji Forma realizacji operacji

Wskaźniki monitorowania realizacji operacji
Grupa docelowaCel operacji Wnioskodawca

Harmonogram / termin 

realizacji 

(w ujęciu kwartalnym)

Budżet brutto operacji  

(w zł)

Koszt kwalifikowalny operacji (w 

zł)

_

W ramach realizacji operacji planuje się: organizację warsztatów na temat 

zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym na terenach wiejskich, 

spotkania podsumowującego i wydania publikacji - broszury podsumowującej 

warsztaty.

Utworzenie platformy współpracy pomiędzy wsiami województwa 

opolskiego, a przedstawicielami świata nauki w celu pogłębiania 

wiedzy, koordynacji i wspólnych działań na rzecz ochrony i 

odtwarzania naturalnych zasobów przyrodniczych opolskiej wsi.

wyjazd studyjny 

krajowy

publikacja/materiał 

drukowany

II-IV _ 30 503,00 _

Uzasadnienie: Operacja pn. "Wspólnie tworzymy i ochraniamy zasoby przyrodnicze wsi" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

1.
Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Lipowa

Stowarzyszenie 

"EURO-COUNTRY"
2.

4 1 6 18 000,00

Mieszkańcy wsi województwa 

opolskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem mieszkańców 

wsi realizujących zagadnienia 

ochrony przyrody i 

posiadających zorganizowane 

społeczeństwo 

/stowarzyszenia/.

6 1 6

Przedsiębiorcze wsie 

tematyczne oraz 

oferta gier 

terenowych- dobrym 

przykładem dla 

mieszkańców terenu 

Euro-Country

Celem operacji jest wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie 

ubóstwa, rozwój gospodarczy obszaru Euro-Country, zwiększenie 

udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy 

pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów 

wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na 

rzecz rozwoju obszaru Euro-Country.

Operacje własne

Liczba

Kwota

II-IV _ 69 470,00 _

_ 37 100,00 _

Uzasadnienie: Operacja pn. "Przedsiębiorcze wsie tematyczne oraz oferta gier terenowych- dobrym przykładem dla mieszkańców terenu Euro-Country" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

Uzasadnienie: Operacja pn. "Promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych ziemi oleskiej szansą na rozwój turystyki wiejskiej" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

3.

Lokalna Grupa 

Działania "Górna 

Prosna"

Uzasadnienie: Operacja pn. "Wielkie zmiany zaczynają się od Ciebie – Zacznij myśleć EKO" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

Uzasadnienie: Operacja pn. "OPOWIEM CI BAJKĘ… czyli opowieści znad Górnej Prosny" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

Uzasadnienie: Operacja pn. "Innowacje w gospodarstwach rolnych" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

Uzasadnienie: Operacja pn. "Ekologicznie - czyli jak" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

4. Powiat Strzelecki

6.

Stowarzyszenie 

Brzesko-Oławska 

Wieś Historyczna

Uzasadnienie: Operacja pn. "Powiat Strzelecki od kuchni" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

Zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla osób z terenu Euro-country do 

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej oraz wydaniu ulotki z Questem o 

terenie oraz ciekawymi miejscami do zwiedzania na terenie Euro-Counnry

II-IV _ 44 331,79

Wspólnie tworzymy i 

ochraniamy zasoby 

przyrodnicze wsi

warsztaty/spotkanie 

publikacja/materiał 

drukowany

Mieszkańcy terenu Euro-

Country, agroturyści, 

przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, włodarze 

gmin, turyści.

8. II-IV _ 32 150,40

6 1 6

Przeprowadzeniu konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół 

podstawowych z terenu LGD „Górna Prosna” oraz  wydanie publikacji pt. 

Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny wraz z grą memory.  

Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w rozwój obszaru LGD 

„Górna Prosna oraz aktywizacja i włączenie w życie społeczne 

dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych poprzez przeprowadzenie 

konkursu plastycznego oraz wydanie publikacji z grą memory.

Uczniowie klas I-III szkół 

podstawowych z terenu LGD 

„Górna Prosna”, mieszkańcy 

terenu LGD "Górna Prosna" i 

mieszkańcy województwa 

opolskiego chcący zapoznać 

się z dziedzictwem 

kulturowym jakim w 

znaczącym stopniu są 

legendy.

7. I-IV

konkurs

publikacja/materiał 

drukowany

OPOWIEM CI BAJKĘ… 

czyli opowieści znad 

Górnej Prosny

II-IV

_ 27 000,00 _6 1,3 13

Promocja cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów i 

gatunków roślin i zwierząt w Gminie Olesno, poprzez wykonanie 

filmu promocyjnego na temat dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego obszarów wiejskich, z poszanowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju.

Realizacja filmu promującego walory przyrodnicze i krajobrazowe Gminy 

Olesno wraz z prezentacją w terenie form ochrony przyrody.

Mieszkańcy obszarów 

wiejskich na terenie gminy 

Olesno 

film

„Promocja walorów 

przyrodniczych i 

krajobrazowych ziemi 

oleskiej szansą na 

rozwój turystyki 

wiejskiej”

Gmina Olesno

6 650,00_III-IV1 1 9

Innowacje w 

gospodarstwach 

rolnych

Rolnicy z obszarów wiejskich 

województwa opolskiego, 

powiatów: nyskiego, 

brzeskiego oraz prudnickiego.

6 415,25 _ 5 627,25 _ Gmina Pokój

Organizacja konferencji dla rolników z zakresu innowacji  w gospodarstwach 

rolnych, dotyczących wdrożenia nowoczesnych technologii w produkcji rolnej.

_warsztaty6 1 13

Przeprowadzenje cyklu warsztatów z zakresu ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych: 1. Warsztaty o segregacji odpadów, 2. Warsztaty o 

mikrolastiku, 3. Las w słoiku, 4. Obrazy z mchem, 5. Warsztaty z tworzenia 

woskowijek, 6. Tabliczki zapachowe.

Edukacja mieszkańców Gminy Pokój związanych z racjonalnym 

gospodarowaniem zasobów w zakresie gospodarki odpadami, 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, zachęcenie 

mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym. Wzmocnienie 

kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej ma na celu zachęcenie do uczestnictwa w życiu 

społecznym, podejmowanie inicjatyw proekologicznych, rozwój 

miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o rozwój 

przetwórstwa dóbr naturalnych.   

Mieszkańcy Gminy Pokój, 

działacze ngo z terenu Gminy 

Pokój współpracujący przy 

organizacji oraz 

przeprowadzeniu warsztatów. 

Wielkie zmiany 

zaczynają się od 

Ciebie – Zacznij 

myśleć EKO

1 1 6

Wydanie publikacji książkowej pt. „Powiat Strzelecki od kuchni”, 

co przyczyni się do atrakcyjnego pod względem formy sposobu 

przekazania historii powiatu, w tym historii i tradycji kulinarnych 

oraz do integracji lokalnego społeczeństwa. Publikacja zaktywizuje 

lokalną społeczność poprzez czynny udział w tworzeniu zbioru 

przepisów mieszkańców, gdyż będzie stanowiła skarbnicę wiedzy o 

dawnej, szeroko pojętej kuchni w Powiecie Strzeleckim, a także 

zmian i „ewolucji” na tej płaszczyźnie oraz wzmocnienie kapitału 

społecznego i wypromowanie dziedzictwa kulinarnego.

Wydanie publikacji popularno-naukowej traktującej o tradycjach i historii 

kulinariów na terenie wsi i miast Powiatu Strzeleckiego wraz z 

uwzględnieniem wpływów kuchni regionalnej: kuchni śląskiej, niemieckiej, 

czeskiej, kresowej i polskiej oraz spotkań autorskich z autorami 

poszczególnych, wybranych w ramach tejże publikacji tematów, a także 

zorganizowanie 3 spotkań autorskich z autorami poszczególnych, wybranych 

w ramach tejże publikacji tematów. 

Mieszkańcy województwa 

opolskiego, w szczególności 

Powiatu Strzeleckiego 

zamieszkujący obszary 

wiejskie. Grupa docelowa 

obejmuje zarówno uczniów 

szkół podstawowych, jak i 

ponadpodstawowych z terenu 

Powiatu Strzeleckiego, ale i 

dorosłych mieszkańców 

powiatu.

62 684,00

spotkanie

publikacja/material 

drukowany

„Powiat Strzelecki od 

kuchni”

_ 72 593,60 _ 62 765,00 _

39 829,58 34 840,50__ _

_

5.

Edukacja rolników/właścicieli gospodarstw rolnych z powiatu 

nyskiego i ościennych w zakresie innowacji i nowoczesnych 

technologii w produkcji rolnej. Innowacje w rolnictwie mają 

charakter wielokierunkowy: organizacji, technologii uprawy. 

konferencja

Regionalne Centrum 

Doradztwa 

Rolniczego Aneta 

Mulska

6 650,00 __

1 1 13

Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży z obszaru 

działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” oraz 

organizacja dwudniowej wizyty studyjnej krajowej dla mieszkańców wsi.

Wzrost kompetencji związanych z ochroną środowiska i ekologii 

wśród mieszkańców Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś 

Historyczna” poprzez organizację wyjazdu studyjnego krajowego 

oraz warsztatów ekologicznych  

Mieszkańcy obszaru działania 

Stowarzyszenia „Brzesko-

Oławska Wieś Historyczna” z 

woj. opolskiego (Gmina Lewin 

Brzeski, Olszanka, Skarbimierz 

oraz Grodków).

„Ekologicznie - czyli 

jak ?”
II-IV

warsztaty

wyjazd studyjny 

krajowy


