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1. Cele i opis działań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w woj. świętokrzyskim
1.1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie
informacji na ich temat.
Celem działania jest rozpowszechnianie i przekazywanie doświadczeń, dobrych praktyk oraz
innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich poprzez współpracę
Sekretariatu Regionalnego KSOW z innymi partnerami instytucjonalnymi z terenu
województwa, w tym:
1. departamentami merytorycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi Urzędu
Marszałkowskiego odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych programów
pomocowych i inicjatyw,
2. innymi grantodawcami i instytucjami wdrażającymi programy skierowane na obszary
wiejskie szczebla regionalnego i centralnego,
3. jednostkami samorządu terytorialnego niższych szczebli,
4. organizatorami różnego rodzaju konkursów,
5. Kuratorium Oświaty,
6. Regionalnym Oddziałem ARiMR,
7. Lokalnymi Grupami Działania,
8. innymi instytucjami i organizacjami dysponującymi wiedzą nt. inicjatyw, programów
i projektów realizowanych na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego.
Zidentyfikowane projekty, praktyki i inicjatywy będą publikowane na stronie internetowej
Sekretariatu Regionalnego KSOW, po uprzednim opracowaniu materiału dla potrzeb
publikacji na stronie WWW.
Sekretariat Regionalny KSOW będzie także koordynował realizację w regionie działań
wdrażanych przez Sekretariat Centralny na szczeblu krajowym.
1.2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i „knowhow”.
Działanie to ma na celu animowanie i wspieranie wymiany doświadczeń oraz zachęcanie do
czerpania wiedzy z doświadczeń innych podmiotów, pośredniczenie w poszukiwaniu
partnerów do realizacji projektów innowacyjnych, a następnie rozpowszechnianie ich
rezultatów.
W ramach tego działania zostaną zrealizowane działania umożliwiające wymianę
doświadczeń/umiejętności, przede wszystkim na szczeblu krajowym, również z udziałem
partnerów międzynarodowych (ministerstwa, Instytucje Zarządzające/Agencje Płatnicze, itp.)
Zidentyfikowane dobre praktyki, doświadczenia i know-how będą rozpowszechniane
w regionie poprzez:
 stronę internetową,
 spotkania, konferencje, warsztaty,
 szkolenia,
 publikacje,
 wizyty/wyjazdy studyjne w miejscu realizacji projektów / inicjatyw,
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inne działania.

Planuje się wydawać i dystrybuować na obszary wiejskie kwartalnik promujący dobre
praktyki z różnych dziedzin (bądź każdorazowo w jednej dziedzinie).
Niezależnie od powyższego, zidentyfikowane projekty i praktyki zostaną poddane analizie
i opublikowane w formie zbiorczego opracowania książkowego, będącego formą
„podręcznika dobrych praktyk”.
1.3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla Lokalnych Grup Działania (LGD)
w procesie tworzenia.
Celem tego działania jest wspieranie zdobywania, uaktualniania i doskonalenia umiejętności
zarządczych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie PROW – lokalnych grup działania.
Przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD leży w kompetencji MRiRW. Sekretariat
Regionalny będzie uczestniczyć w pracach prowadzonych przez Sekretariat Centralny
w oparciu o informacje zebrane w regionie.
Dodatkowo, w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb szkoleniowych LGD, zostanie
opracowany regionalny program szkoleniowy, na podstawie którego prowadzone będą
szkolenia i spotkania informacyjne dla szerokiego grona członków zarządów i rad oraz
pracowników biur LGD w celu bieżącej wymiany informacji nt. wdrażania osi 4 Leader.
1.4. Zarządzanie siecią.
1.4.1. Uruchomienie i zarządzanie strukturami KSOW w regionie.
Główna idea współpracy w ramach Sieci w regionie opiera się na stworzeniu kilkustopniowej
piramidy wymiany informacji, począwszy od Sekretariatu Regionalnego na górze, poprzez
szczeble pośrednie, aż do szczebla najniższego – społeczności wiejskiej, tak aby Sieć:
1. objęła swoim działaniem całość obszarów wiejskich w regionie;
2. zapewniła sprawny przepływ informacji z dołu do góry i z góry do dołu.
Zakłada się, że ważny szczebel pośredni w kontaktach z jednostkami samorządu
terytorialnego, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką rozwoju obszarów
wiejskich, rolnikami, przedsiębiorcami, itp. stanowić będą Lokalne Grupy Działania. Będzie
to partner strategiczny Sekretariatu Regionalnego we wdrażaniu działań regionalnych KSOW.
Lokalne Grupy Działania działając jako partnerstwo trójsektorowe, będą miały wiarygodne
i aktualne informacje nt. najbardziej aktywnych instytucji, organizacji zaangażowanych
w rozwój obszaru objętego działaniem LGD (zadania LGD wynikające z LEADERa),
kierunkach ich działalności oraz konkretnych przedsięwzięciach.
Przy takim założeniu Sekretariat Regionalny będzie bezpośrednio współpracował z:
1. Lokalnymi Grupami Działania zbierającymi informacje od uczestników Sieci z terenu
gmin objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;
2. jednostkami o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, w tym ARiMR, ARR, Urząd
Wojewódzki, wojewódzka administracja zespolona i niezespolona, branżowe
organizacje pozarządowe o zasięgu regionalnym.
1.4.2. Działania informacyjno-promocyjne KSOW.
Podstawowym celem działań informacyjnych jest rozpowszechnianie i informowanie
o działaniach, możliwościach i korzyściach oferowanych przez Krajową Sieć Obszarów
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Wiejskich w taki sposób, aby zachęcić do udziału w sieci nowe podmioty. Działanie to będzie
ukierunkowane przede wszystkim na obszary wiejskie oraz podmioty działające na tym
obszarze.
1.5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej.
Celem działania jest wspieranie możliwości nawiązywania różnych form współpracy między
podmiotami działającymi na obszarach wiejskich a podmiotami zaangażowanymi w rozwój
obszarów wiejskich, m. in. poprzez wspieranie projektów współpracy realizowanych przez LGD
w ramach IV Osi PROW.
Sekretariat Regionalny wspierał będzie projekty współpracy pomiędzy regionami i krajami
realizowane przez członków Sieci. Również sam podejmował będzie działania celem
pozyskiwania partnerów i realizacji projektów poza regionem, w szczególności w celu
przenoszenia dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń i know-how.
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2. Plan działania na lata 2014-2015 z podziałem na koszty realizacji

Lp. Działanie

Koszty ogólne na
2014-2015

Uwagi

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.
1. Konkursy:
I etap regionalny, II
- na najlepszy projekt zrealizowany na terenach
80 000,00 zł
etap
centralny
–
wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu
Sekret. Centralny
środków unijnych
KSOW
- na najlepsze gospodarstwo ekologiczne

I etap regionalny, II
etap centralny –
Sekret. Centralny
KSOW

- pozostałe konkursy, m.in.: „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo”, „Piękna i bezpieczna zagroda”
2.

115 000,00 zł

Spotkania grup tematycznych/roboczych:
- w celu identyfikacji dobrych praktyk w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich (w tym grupy z zakresu
m.in. żywności tradycyjnej, produktu regionalnego)

3.

4.

80 000,00 zł

20 000,00 zł

Współorganizacja i udział w targach oraz innych
przedsięwzięciach promocyjnych o tematyce
związanej z rozwojem obszarów wiejskich

800 000,00 zł

Współorganizacja inicjatyw wzmacniających
tożsamość kulturową, środowiskową, ekologiczną
gospodarczą i społeczną obszarów wiejskich:
szkolenia, warsztaty, spotkania, seminaria, festyny i
inne działania wpływające na propagowanie
wartości związanych z wieloaspektowy rozwojem
obszarów wiejskich.

400 000,00
Razem:

1 495 000,00 zł

Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany
doświadczeń i „know-how”.
5. Konferencje
- mające na celu m.in.: pogłębienie zagadnień
dotyczących polityki rozwoju obszarów wiejskich
oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk i
innowacyjnych rozwiązań w realizacji działań na
poziomie krajowym i międzynarodowym, zakresu
przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego
oraz z dziedziny odnawialnych źródeł energii
ok. 4
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400 000,00 zł

6.

7.

Wizyty/wyjazdy studyjne krajowe
i zagraniczne:
mające na celu m.in. rozpowszechnianie dobrych
praktyk i innowacyjnych rozwiązań oraz służące
wymianie doświadczeń w zakresie zrealizowanych
przedsięwzięć, jak również z zakresu przetwórstwa
produktów rolnictwa ekologicznego oraz
z dziedziny odnawialnych źródeł energii
Publikacje:
- zamieszczenie informacji nt. PROW i KSOW
w wydawnictwach specjalistycznych
i promocyjnych oraz inne publikacje

350 000,00 zł

ok. 4

Razem:

300 000,00 zł
1 050 000,00 zł

Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie
tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania
8. Przygotowanie zakresu i planu szkoleń, spotkań
informacyjnych oraz organizacja szkoleń dla
LGD w regionie
- m. in. z zakresu realizacji osi IV PROW 20072013, dotyczące systemów jakości żywności oraz
roli produktu regionalnego tradycyjnego
ok. 2
Razem:
Zarządzanie siecią.
9. Wyjazdy studyjne krajowe z udziałem pracowników
sekretariatu regionalnego w celu wymiany
doświadczeń w zakresie funkcjonowania KSOW
10. Reklama PROW i SR KSOW oraz realizowanych
przedsięwzięć w mediach

5 000,00 zł

- informacja w mediach o realizowanych
konkursach, targach i innych przedsięwzięciach oraz
audycja radiowa
11. Materiały promocyjne dotyczące KSOW:

400 000,00 zł

- materiały promocyjne i informacyjne na potrzeby
spotkań, wizyt, wyjazdów, konkursów, szkoleń itp.
oraz pozostałe materiały promujące PROW i KSOW
Razem:
Pomoc techniczna dla współpracy międzynarodowej i transnarodowej.
12. Organizacja wizyt studyjnych w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich

OGÓŁEM:
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100 000,00 zł
100 000,00 zł

150 000,00 zł
555 000,00 zł

150 000,00 zł
3 350 000,00 zł

3. Harmonogram realizacji działań objętych planem działania w ujęciu
kwartalnym
2012
Lp.

Działanie

I

II

III

2013
IV

I

II

III

IV

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.
1. Konkursy:
- na najlepszy projekt zrealizowany na
terenach wiejskich w zakresie infrastruktury
przy wsparciu środków unijnych

2.

3.

4.

- na najlepsze gospodarstwo ekologiczne
- pozostałe konkursy, m.in.: „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo”, „Piękna i
bezpieczna zagroda”
Spotkania grup tematycznych/roboczych:
- w celu identyfikacji dobrych praktyk w
zakresie rozwoju obszarów wiejskich (w tym
grupy z zakresu m.in. żywności tradycyjnej,
produktu regionalnego)
Współorganizacja i udział w targach oraz
innych przedsięwzięciach promocyjnych
o tematyce związanej z rozwojem obszarów
wiejskich
Współorganizacja inicjatyw
wzmacniających tożsamość kulturową,
środowiskową, ekologiczną gospodarczą
i społeczną obszarów wiejskich: szkolenia,
warsztaty, spotkania, seminaria, festyny
i inne działania wpływające na propagowanie
wartości związanych z wieloaspektowy
rozwojem obszarów wiejskich

Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany
doświadczeń i „know-how”.
5. Konferencje
- mające na celu m.in.: pogłębienie
zagadnień dotyczących polityki rozwoju
obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie
dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
w realizacji działań na poziomie krajowym
i międzynarodowym, zakresu przetwórstwa
produktów rolnictwa ekologicznego oraz
z dziedziny odnawialnych źródeł energii
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6.

7.

Wizyty/wyjazdy studyjne krajowe
i zagraniczne:
mające na celu m.in. rozpowszechnianie
dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań
oraz służące wymianie doświadczeń w
zakresie zrealizowanych przedsięwzięć, jak
również z zakresu przetwórstwa produktów
rolnictwa ekologicznego oraz
z dziedziny odnawialnych źródeł energii
Publikacje:
- zamieszczenie informacji nt. PROW
i KSOW w wydawnictwach
specjalistycznych i promocyjnych oraz inne
publikacje

Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania
w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania.
Przygotowanie zakresu i planu szkoleń,
spotkań informacyjnych oraz organizacja
8. szkoleń dla LGD w regionie
- m. in. z zakresu realizacji osi IV PROW
2007-2013, dotyczące systemów jakości
żywności oraz roli produktu regionalnego
tradycyjnego
Zarządzanie siecią.
9. Wyjazdy studyjne krajowe z udziałem
pracowników sekretariatu regionalnego
w celu wymiany doświadczeń w zakresie
funkcjonowania KSOW
10. Reklama PROW i SR KSOW oraz
realizowanych przedsięwzięć w mediach
- informacja w mediach o realizowanych
konkursach, targach i innych
przedsięwzięciach oraz audycja radiowa
11. Materiały promocyjne dotyczące KSOW:
- materiały promocyjne i informacyjne na
potrzeby spotkań, wizyt, wyjazdów,
konkursów, szkoleń itp. oraz pozostałe
materiały promujące PROW i KSOW
Pomoc techniczna dla współpracy międzynarodowej i transnarodowej.
12. Organizacja wizyt studyjnych w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich
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