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Celem działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w latach 2010 – 2011 jest kontynuacja 
rozpoczętych w roku 2009 inicjatyw oraz podjęcie nowych zadao w obszarze środowiska 
wiejskiego. Kontynuowane będą działania zmierzające do szerszego włączenia obecnych 
partnerów KSOW i pozyskanie nowych. Kontynuowane będą główne działania KSOW, a więc: 
wspieranie wymiany doświadczeo oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym; 
aktywizacja podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Planowane są 
działania zmierzające do włączenia w szerszym zakresie podmiotów gospodarczych 
działających w obszarach wiejskich, dotychczas mało aktywnych.  
 
2.   Działania  
 
2.1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk  
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat:  

 

Lp. Działanie Wskaźnik  
Dodatkowe 
informacje 

1.  

Konkursy 

1. Wojewódzki etap konkursu na 
najlepsze gospodarstwo 
ekologiczne w kategorii  
„ ekologia – środowisko” i 
„ekologiczne gospodarstwo 
towarowe”, 

2. Konkurs „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki 
Regionów”, 

3. Konkurs „Przyjazna wieś” na 
najlepsze projekty 
infrastrukturalne 
zrealizowane w ramach 
wsparcia ze środków unijnych 
na obszarach wiejskich, 

4. Konkursy o tematyce turystyki 
wiejskiej i agroturystyki, 

5. Inne konkursy i imprezy 
promocyjne organizowane 
przez partnerów Sieci. 

Zakres prac: 
ewentualne 
wyłonienie 
wykonawcy na 
przeprowadzenie 
konkursu,  powołanie 
komisji konkursowej, 
wyłonienie laureatów, 
wręczenie nagród ,  
wydanie publikacji 
podsumowujących 
zrealizowane 
konkursy (etapy 
regionalne 
konkursów)- po 
rozstrzygnięciu 
konkursów, etapów 
regionalnych 
konkursów (również 
publikacja na stronie 
internetowej). 
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2. 

Podsumowania 
przeprowadzonych konkursów, 

wydanie materiałów 
prezentujących uczestników. 

 
 

 

2.2  Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz  organizacja 

wymiany doświadczeo i „know-how”: 

Lp. Działanie Wskaźnik  Dodatkowe informacje 

1.  

Wydawnictwa na temat dobrych 
praktyk i innowacyjnych projektów 
realizowanych na obszarach wiejskich 
oraz tradycyjnych produktów lokalnych 
i regionalnych. 

min. 1 
Zebranie materiałów 
Wydanie publikacji 
 

2.  

Seminarium międzywojewódzkie 
dotyczące przenoszenie dobrych 
praktyk oraz projektów innowacyjnych  
na obszarach wiejskich w ramach LGD 
Polski Południowo – Zachodniej i sieci 
regionalnych”. 

min. 2 
corocznie jedno 
seminarium  

3.  

Emisja w audycjach telewizyjnych treści 
promujących aktywnośd 
i zaangażowanie mieszkaoców 
obszarów wiejskich, w tym 
najciekawsze przykłady podejmowania 
działalności innej niż rolnictwo przez 
mieszkaoców obszarów wiejskich. 

1 
Emisja minimum pięciu 

odcinków audycji 

4.  

Współorganizacja lub organizacja 
przedsięwzięd  związanych z rozwojem 
obszarów  wiejskich oraz promocją 
informacji i doświadczeo  wśród 
zainteresowanych  podmiotów Sieci. 

min. 4 
 Konferencje, seminaria, 
targi, wystawy, dożynki 
i inne 
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2.3 Przygotowanie programów szkoleniowych dla Lokalnych Grup Działania  

w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeo między lokalnymi grupami działania 

Lp. Działanie Wskaźnik  Dodatkowe informacje 

1.  
Szkolenia tematyczne według potrzeb 

wskazanych przez LGD. 2-4 

Minimum raz na pół roku 
organizacja szkolenia  
dla przedstawicieli LGD 
Zakres prac: 
Organizacja szkoleo, 
zapewnienie ekspertów, 
moderatorów, 
wykładowców, 
opracowanie i wydanie 
materiałów szkoleniowych 
2 szkolenia rocznie. 

2.  
Spotkania wymiana doświadczeo 
i informacji pomiędzy LGD. 

4 2 spotkania rocznie 

3.  Publikacje na temat działalności LGD. 1  

 

2.4  Zarządzanie siecią 

Lp. Działanie Wskaźnik  Dodatkowe informacje 

1.  

Wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne 
pracowników Sekretariatu Regionalnego 
KSOW oraz pracowników mających w 
zakresie obowiązków współpracę w 
ramach Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich celem wymiany doświadczeo  
w zakresie funkcjonowania KSOW i 
realizacji działao objętych Planem 
Działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2010 – 2011. 

min. 5 

 

2.  

Organizowanie spotkao, seminariów , 
konferencji z udziałem  partnerów Sieci, 
w zakresie tematów problematycznych 
wynikających zakresu działania KSOW.  
Liczba spotkao będzie uzależniona od 
zgłaszanych przez partnerów potrzeb. 

min. 3 

 

3.  Dystrybucja Biuletynu KSOW.   
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2.5  Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej 

Lp. Działanie Wskaźnik  Dodatkowe informacje 

1.  
Składka członkowska w Europejskiej Sieci 
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego 
ESRDK. 

2 

  

2.  

Zakup logo ESRDK obligatoryjnego dla 
członków Europejskiej Sieci 
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 
 

2 
 

 

3.  

Organizacja regionalnych spotkao 
promujących tradycyjne produkty 
regionalne i lokalne zwyczaje z tym 
związane. 

4 2 spotkania w roku 

4.  

Udział Województwa Lubuskiego  
w wydarzeniach targowo – 
wystawienniczych  
o tematyce związanej z systemami 
jakości żywności i turystyki wiejskiej oraz 
rozwojem obszarów wiejskich w kraju i 
zagranicą.  

 

Planowany jest udział 
w najważniejszych targach 
krajowych i zagranicznych 
takich jak: Grüne Woche, 
Biofach, Agrotravel, Sial 
(2010),  Anuga (2011) Eko 
Gala, Polagra Food, Natura 
Food i inne. 

2.6  Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w  tym międzynarodowej 

Lp. Działanie Wskaźnik  Dodatkowe informacje 

1.  

Wyjazdy studyjne krajowe i 
zagraniczne, w celu  korzystania z 
dobrych praktyk związanych z 
rozwojem obszarów wiejskich, 
nawiązywanie współpracy z LGD oraz 
innymi podmiotami krajów UE 
zaangażowanymi w rozwój obszarów 
wiejskich. 

min. 4 2 wyjazdy rocznie 

2.  
Udział w konferencjach i seminariach 
na poziomie krajowym i 
międzynarodowym  podmiotów Sieci. 

 
Według uzasadnionych 
potrzeb 

3.  

Współpraca regionalna i 
międzynarodowa z instytucjami 
zajmującymi się rozwojem obszarów 
wiejskich . 
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2.7 Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich  

Lp. Działanie Wskaźnik  Dodatkowe informacje 

1.  

Analiza sytuacji rozwoju obszarów 
wiejskich w Województwie Lubuskim 
pod względem osiągnięd, potrzeb i 
kierunków rozwoju. 

1 

Badania naukowe, 
ekspertyzy, opracowania, 
spotkania, seminaria lub 

konferencje 

 

3. Ramowy harmonogram dla działao  

Nazwa zadania 
2010 2011 

I II III IV I II III IV 

 
Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk  

w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat 
 

Konkursy 
 

        

Podsumowania 
przeprowadzonych 

konkursów, wydanie 
materiałów 

prezentujących 
uczestników . 

        

 
Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz  organizacja wymiany 

doświadczeo i „know-how” 
 

Wydawnictwa na 
temat dobrych praktyk 
i innowacyjnych 
projektów 
realizowanych na 
obszarach wiejskich 
oraz tradycyjnych 
produktów 
regionalnych. 
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Seminarium 
międzywojewódzkie 
dotyczące 
przenoszenie dobrych 
praktyk oraz projektów 
innowacyjnych  na 
obszarach wiejskich w 
ramach LGD Polski 
Południowo – 
Zachodniej i sieci 
regionalnych. 

        

Emisja w audycjach 
telewizyjnych treści 
promujących 
aktywnośd 
i zaangażowanie 
mieszkaoców obszarów 
wiejskich, w tym 
najciekawsze przykłady 
podejmowania 
działalności innej niż 
rolnictwo przez 
mieszkaoców obszarów 
wiejskich. 

       
 

 

Współorganizacja lub 
organizacja 
przedsięwzięd 
związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich 
oraz promocją 
informacji i 
doświadczeo wśród 
zainteresowanych 
podmiotów Sieci. 

        

 
Przygotowanie programów szkoleniowych dla Lokalnych Grup Działania  

w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeo między lokalnymi grupami działania 
 

Szkolenia tematyczne 
według potrzeb 

wskazanych przez LGD . 
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Spotkania wymiana 
doświadczeo 
i informacji pomiędzy 
LGD. 

        

Publikacje na temat 
działalności LGD. 

        

 
Zarządzanie Siecią 

 

Wyjazdy studyjne 
krajowe i zagraniczne 
pracowników 
Sekretariatu 
Regionalnego KSOW 
oraz pracowników 
mających w zakresie 
obowiązków 
współpracę w ramach 
Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich 
celem wymiany 
doświadczeo  w 
zakresie 
funkcjonowania KSOW 
i realizacji działao 
objętych Planem 
Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2010 – 2011. 
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Organizowanie 
spotkao, seminariów , 
konferencji z udziałem  
partnerów Sieci, w 
zakresie tematów 
problematycznych 
wynikających zakresu 
działania KSOW.  Liczba 
spotkao będzie 
uzależniona od 
zgłaszanych przez 
partnerów potrzeb. 

        

Dystrybucja biuletynu 
KSOW. 

        

 
Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej 

 

Składka członkowska w 
Europejskiej Sieci 
Regionalnego 
Dziedzictwa 
Kulinarnego ESRDK. 

        

Zakup logo ESRDK 
obligatoryjnego dla 
członków Europejskiej 
Sieci Regionalnego 
Dziedzictwa 
Kulinarnego. 

        

Organizacja 
regionalnych spotkao 
promujących 
tradycyjne produkty i 
lokalne zwyczaje z tym 
związane. 

        

Udział Województwa 
Lubuskiego  
w wydarzeniach 
targowo – 
wystawienniczych  
o tematyce związanej 
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z systemami jakości 
żywności i turystyki 
wiejskiej oraz 
rozwojem obszarów 
wiejskich w kraju i 
zagranicą.  

 
Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w  tym międzynarodowej 

 

Wyjazdy studyjne 
krajowe i zagraniczne, 
w celu korzystania z 
dobrych praktyk 
związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich, 
nawiązywanie 
współpracy z LGD oraz 
innymi podmiotami 
krajów UE 
zaangażowanych w 
rozwój obszarów 
wiejskich. 

        

Udział w konferencjach 
i seminariach na 
poziomie krajowym i 
międzynarodowym  
podmiotów Sieci. 

        

Współpraca regionalna 
i międzynarodowa z 
instytucjami 
zajmującymi się 
rozwojem obszarów 
wiejskich . 
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Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 

 

Analiza sytuacji 
rozwoju obszarów 
wiejskich w 
Województwie 
Lubuskim pod 
względem osiągnięd, 
potrzeb i kierunków 
rozwoju. 

        

 

4. Indykatywny budżet 

Lp. Nazwa zadania Koszt [zł] 

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk  
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji  

na ich temat 
300 000 

1.  Konkursy 
 

150 000 

2.  Podsumowania przeprowadzonych konkursów, wydanie materiałów 
prezentujących uczestników . 

150 000 

Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja 
wymiany doświadczeo i „know-how 

 

1.  Wydawnictwa na temat dobrych praktyk i innowacyjnych projektów 
realizowanych na obszarach wiejskich oraz tradycyjnych produktów 
regionalnych i tradycyjnych. 

120 000 

2.  Seminarium międzywojewódzkie dotyczące przenoszenie dobrych praktyk 
oraz projektów innowacyjnych  na obszarach wiejskich w ramach LGD 
Polski Południowo – Zachodniej i sieci regionalnych”. 

80 000 

3.  Emisja w audycjach telewizyjnych treści promujących aktywnośd 
i zaangażowanie mieszkaoców obszarów wiejskich, w tym najciekawsze 
przykłady podejmowania działalności innej niż rolnictwo przez 
mieszkaoców obszarów wiejskich. 

150 000 

4.  Współorganizacja lub organizacja przedsięwzięd związanych z rozwojem 
obszarów wiejskich oraz promocją informacji i doświadczeo wśród 
zainteresowanych podmiotów Sieci. 
 
 

220 000 
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Przygotowanie programów szkoleniowych dla Lokalnych Grup Działania  
w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeo między lokalnymi 

grupami działania 
 

1.  Szkolenia tematyczne według potrzeb wskazanych przez LGD.  100 000 

2.  Spotkania wymiany doświadczeo i informacji pomiędzy LGD. 80 000 

3.  Publikacje na temat działalności LGD. 50 000 

Zarządzanie Siecią  

1.  Wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne pracowników Sekretariatu 
Regionalnego KSOW oraz pracowników mających w zakresie obowiązków 
współpracę w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich celem wymiany 
doświadczeo  w zakresie funkcjonowania KSOW i realizacji działao objętych 
Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010 – 2011. 
 

70 000 

2.  Organizowanie spotkao, seminariów , konferencji z udziałem  partnerów 
Sieci, w zakresie tematów problematycznych wynikających zakresu 
działania KSOW.  Liczba spotkao będzie uzależniona od zgłaszanych przez 
partnerów potrzeb. 

150 000 

3.  Dystrybucja biuletynu KSOW. - 

Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej  

1.  Składka członkowska w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa 
Kulinarnego ESRDK. 

40 000 

2.  Zakup logo ESRDK obligatoryjnego dla członków Europejskiej Sieci 
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 

20 000 

3.  Organizacja regionalnych spotkao promujących tradycyjne produkty 
regionalne i lokalne zwyczaje z tym związane. 

100 000 

4.  Udział Województwa Lubuskiego w wydarzeniach targowo – 
wystawienniczych o tematyce związanej z systemami jakości żywności w 
kraju i zagranicą.  

500 000 

Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w  tym międzynarodowej  

1.  Wyjazdy studyjne zagraniczne, w celu  korzystania z dobrych praktyk 
związanych z rozwojem obszarów wiejskich, nawiązywanie współpracy z 
LGD oraz innymi podmiotami krajów UE zaangażowanych w rozwój 
obszarów wiejskich. 

350 000 

2.  Udział w konferencjach i seminariach na poziomie krajowym i 
międzynarodowym  podmiotów Sieci. 

120 000 

3.  Współpraca regionalna i międzynarodowa z instytucjami zajmującymi się 
rozwojem obszarów wiejskich.  
 
 

60 000 
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Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich  

1. Analiza sytuacji rozwoju obszarów wiejskich w Województwie Lubuskim 
pod względem osiągnięd, potrzeb i kierunków rozwoju 

350 000 

Razem 2 860 000 
 


