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Plan działania KSOW na lata 2014-2020

Jednostka wdrażająca: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Podlaskiego
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1. Wydarzenia

Zasięg geograficzny Zakres tematyczny

1.1 Liczba zorganizowanych wydarzeń Lokalny/regionalny Krajowy Międzynarodowy Imprezy masowe RAZEM

z naciskiem na 

"Transfer wiedzy i 

Innowacje" (P1)

z naciskiem na 

"Żywotność i 

konkurencyjność 

gospodarstw" (P2)

z naciskiem na 

"Organizację łańcucha 

żywnościowego i 

zarządzanie ryzykiem" 

(P3)

z naciskiem na  

"Przywracanie, 

ochronę i ulepszanie 

ekosystemów" (P4)

z naciskiem na 

"Efektywne 

gospodarowanie 

zasobami i 

gospodarkę 

odporną na zmiany 

klimatu" (P5)

z naciskiem na 

"Włączenie 

społeczne i rozwój 

gospodarczy" (P6)

Inne (lub 

mieszane) 

tematy (proszę  

wymienić w 

komentarzach)

2014 0

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

2020 85 1 20 106 26 14 13 36 17

RAZEM 85 1 0 20 106 26 14 13 0 0 36 17

2.

Operacja  realizowane w 2019 roku:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

w kategorii z naciskiem  "Transfer wiedzy i Innowacje" (P1):                                                                                                                                                                                                                               

1) XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo 2019 – przedsięwzięcie edukacyjne (seminarium 29-06-2019 r., wystawa 29-

30.06.2019 r.,                                                                                                                                                                                                                                                                                

2) Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi-warsztaty dla uczniów (13-16.09.2019 r., 17-18.09.2019 r., 19-20.09.2019 r.) ZS w 

Niećkowie, warsztaty dla  bezrobotnych (04-05.09.2019 r. GOK Boćki, 24-25.09.2019 r. Urząd Gminy Kołaki Kościelne, 24-25.09.2019 r. PUP 

Zambrów, 26-27.09.2019 r. PUP Bielsk Podlaski), wyjazd studyjny  do Wrocławia na plantację drzew tlenowych ( 10-12.06.2019 r.), konferencja 

dotyczącą upraw drzew tlenowych ( 09.09.2019 r. –Boćki, 23.09.2019 – Siemianówka), konkursy dla dzieci podczas wydarzeń 5 plenerowych ( XX-

Biesiada Miodowa w Kurowie 24.08.2019 r., Dożynki w Jałówce 25.08.2019 r., Dożynki w Szumowie 31.08.2019 r., Dożynki w Narewce 01.09.2019 

r. Dożynki w Tykocinie 14.09.2019 r.),                                                                                                                                                                                                                            

3) „Polsko-Węgierskie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny” - 9-13 

września 2019 r.  wyjazd na Węgry,                                                                                                                                                                                                                      

4) „Kultywowanie tradycji ludowych oraz rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego” -Jarmark Produktów Tradycyjnych i 

Lokalnych”, 08.09.2019 r. -  oraz szkolenia pn. ‘Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej” 11.10.2019 r.                                                                                                         

5) Eko Smaki Podlasia - 14.07.2019 seminarium, 14.07.2019 r. impreza plenerowa,                                                                                                                                                                                                                                                                         

6) VII Festyn sportowo - rekreacyjny i piknik rolniczy „Powitanie Lata u Ossolińskich”   02.06.2019 - 2 szkolenia,  impreza plenerowa,                                                                                                                                                                                                                                        

7) Ułatwienie wymiany wiedzy w zakresie wdrażania wielofunduszowego RLKS - spotkanie informacyjne 9 kwietnia 2019 r.,  Białystok, Supraśl,                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8)Wymiana wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów nakierowanych na rozwój obszarów wiejskich   spotkanie informacyjne 09-10.12.2019 

Supraśl,                                                                                                                                                                                                                                                                        

w kategorii z  naciskiem na "Żywotność i konkurencyjność gospodarstw" (P2):                                                                                                                                                     

1) PSZCZELARSKIE ABC - seminarium i warsztaty 27-28.08.2019 r. Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli,                                                                                               

2) Czynniki sukcesu wspólpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów - 30.10.2019 r. konferencja,                                                    

3) Inseminacja bydła mlecznego sposobem na zwiększenie rentowności gospodarstwa 2 wyjazdy studyjne 02-03.09.2019 oraz 04-05.09.2019 - 

WCHiRZ w Poznaniu(Tulce), GR Drzewce (Drzewce), IZ PIB Pawłowice (Pawłowice),                                                                                                                                                                                                                                                                      

4) Cykl innowacyjnych warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych w zakresie doboru odmian  -warsztaty polowe 23 maja 2019 r. i 

3 czerwca 2019 r., 5 czerwca 2019 r., 6 czerwca  2019 r.  i 7 czerwca 2019 r.,  11 czerwca 2019 r. i  12 czerwca 2019 r.,                                                                                                                    

5) Jak optymalnie wyzwolić potencjał regionu w zakresie jego rozwoju z wykorzystaniem żywności wysokiej jakości oraz skracania łańcucha dostaw 

? -  5-6.06.2019 r.  Szelment,                                                                                                                                                                                                                       

6) Jak samorząd może animować rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój krótkich łańcuchów dystrybucji żywności? – konferencja  22.11.2019 r. 

Białystok,                                                                                                                                                                                                                                                                      

7) Elastyczność prawa żywnościowego w zakresie produkcji lokalnej – konferencja -13.11.2019 r. Białystok,                                                                                                                                                                             

w kategorii z naciskiem na  "Organizację łańcucha żywnościowego i zarządzanie ryzykiem" (P3 ) :                                                                                           

1) Nowoczesne gospodarstwo pszczelarskie - wyjazd studyjno-kooperacyjny PZP 18-20.10.2019 r.,                                                                                                                                                    

2) Kiermasz zdrowej żywności i rękodzieła " Natura i My" -impreza plenerowa 09.06.2019 r. w Supraślu i 18.08.2019 r. w Tykocinie,                                                                                                                                                                                                                                          

3) Idea Kilometra Zero szansą na rozwój obszarów wiejskich – wyjazd studyjny  25 – 29.07.2019 Włochy,                                                                                                                                                                                                                                                                  

4) „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim”- szkolenie 26.09.2019 r. Puławy, 

szkolenie 18.10.2019 Łomża, szkolenie 19.10.2019 Łomża, szkloenie 21.10.2019   Łomża , szkolenie 24.10.2019 Pokrzydowo, szkolenie 30.10.2019 

Łomża, wyjazd studyjny 26-28.09.2019  Kazimierz Dolny, wyjazd studyjny 24-26.10.2019  Toruń, kongres 29.10.2019 r. Łomża                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

w kategorii  z naciskiem na "Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy" (P6):                                                                                                                                                                                              

1) „Szkółka Pszczelarska” - warsztaty (10 spotkań), impreza plenerowa (28.07.2019 r.)                                                                                                                                          

2)  Wizyta studyjna do Francji w dniach 18-22 września 2019 r. pn.  „Dobre przykłady w zakresie rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody 

oraz  dziedzictwie kulturowym”                                                                                                                                                                                                                                       

3)  „Wizyta studyjna w Bieszczady”  27-30.08.2019,                                                                                                                                                                                                            

4)"Przy stole na grodzisku - FESTIWAL MIEJSCOWEGO JADŁA"  - impreza plenerowa 15 sierpnia 2019 r. Park Kulturowy Korycin - Milewszczyzna,                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5) VII Festyn "Z Koniem za Pan-Brat" w Putkowicach Nadolnych  6 października 2019 r. - impreza plenerowa,                                                                                             

6)  „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania - wymiana wiedzy i doświadczeń” - konferencja 05-06.09.2019 Białowieża,                                                                                                                                                                                                                                                                     

7)  Obszary wiejskie szansą na lepsze "jutro" - wyjazd studyjny 24-30.06.2019 Chorwacja,                                                                                                                                         

8) Produkt lokalny -czyli aktywnie i lokalnie- warsztaty 03.08.2019 Wiżajny, 13.09.2019 - Czarna Wieś Kościelna,  18-19.07.2019 wyjazd studyjny,                                                                                                                                                                                                                                                                             

9) Edukacja Lokalna na Podlasiu Nadbużańskim - cykl 3 warsztatów edukacyjnych 24.06.2019 -Drohiczyn, 23-24.06.2019 r.- Putkowice Nadolne, 07-

09.08.2019 r. wizyta studyjna Dolina Baryczy,                                                                                                                                                                                                              

10) „Promocja turystyki zrównoważonej szansą rozwoju obszarów wiejskich”-  impreza plenerowa 22.06.2019 r. Białowieża,                                                                     

11) „Szelment 2.0-uczmy się od najlepszych”- wyjazd studyjny 11-15.09.2019 r. Włochy,                                                                                                                                          

12) Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach  rolnych  - Warsztaty  :21.10.2019 r. w Pokaniewie gm. 

Milejczyce, 28.10.2019 r. w Sielcu, 31.10.2019 r. w Topczewie, 26.11.2019 r. w Łapach, 23.10.2019 r. Narewka, 15.11.2019 r. Milejczyce, 

16.11.2019 r. Łapy.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

13)   Olimpiada Aktywności Wiejskiej - spotakanie informacyjne 17.07.2019, 12.11.2019 r., 13.11.2019, 28.11.2019,                                                                                    

14) Konferencja pn. "Aktywizacja lokalnych społeczności - zasady ubiegania się o środki UE oraz krajowe na działalność OSP" - 22-23 czerwiec 2019 

r. zł. – Boćki,                                                                                                                                                                                                                                                                      

15)  Forum Podlaskiej Sieci LGD - konferencja 13-14.06.2019,   Gawrych Ruda                                                                                                                                                                              

Inne /Mieszane:                                                                                                                                                                                                                                                        

1) Udział stoiska inf-prom. podczas przedsięwzięcia " Na kulinarnym szlaku Wschodniej Polski" 22.06.2019 r. w Nałęczowie, 04.08.2019 r. w Baszni 

Dolnej,                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2) Udział stoiska inf-prom. na Dożynkach Prezydenckich w Spale-14-15.09.2019,                                                                                                                                                      

3) Spotkanie informacyjne z LGD 19.06.2019r.,  Białystok                                                                                                                                                                                                                 

4) Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW  7.11.2019,  Białystok                                                                                                                                                 

5) spotkanie informacyjne dla Partnerów KSOW 24.05.2019 r, Białystok                                                                                                                                                                                                

6) Spotkanie informacyjne dla LGD 30.01.2019 r.,  Białystok                                                                                                                                                                                                                   

7) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe  dla Partnerów KSOW 30.01.2019 r.,  Białystok                                                                                                                                                  

8) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW 27.06.2019 r,   Białystok                                                                                                                                            

9) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW 28.11.2019,  Białystok                                                                                                                                                     

10) Udział stoiska inf-prom podczas 'Dni Jedwabnego" 14.07.2019 r. ,                                                                                                                                                                            

11) Udział stoiska inf-prom podczas festynu w Dziadkowicach 21.07.2019                                                                                                                                                              

12) Udział stoiska inf-prom.  podczas "Dnia Rodziny"Rutki-Kossaki 07.07.2019,                                                                                                                           

13) Udział stoiska inf- prom podczas Dożynek w Łapach 15.09.2019,                                                                                                                                                  

14) Udział stoiska inf-prom. podczas Dożynek w Mońkach 08.09.2019,                                                                                                                                              

15) Udział stoiska inf-prom podczas Festynu Dożynkowego w Narewce 01.09.2019 r.                                                                                                                    

16) Udział stoiska inf-prom podczas Wiosennych Targów Ogrodniczych w Szepietowie 14.04.2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                               

17) Spotkanie informacyjne dla LGD 19.03.2019r. Białystok

Komentarz (proszę 

uwzględnić tutaj 

wszelkie trudności / 

problemy z definicją/ 

pomiarem wskaźników; i 

/ lub określić, co oznacza 

temat "inny") Rok



Zasięg geograficzny

1.2 Liczba uczestników wydarzeń 

Komentarze (proszę 

uwzględnić tutaj 

wszelkie trudności / 

problemy z definicją/ 

pomiarem wskaźników. Lokalny/regionalny Krajowy Międzynarodowy Imprezy masowe RAZEM

2014 0

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

2020 3074 16 0 219586 222676

Operacja  realizowane w 2019 roku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1) XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo 2019 – przedsięwzięcie edukacyjne (seminarium 29-06-2019 r. 260 uczestników, 

wystawa 29-30.06.2019 r. ok. 100 000 osób),  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                   

2) Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi-warsztaty dla 50 uczniów (13-16.09.2019 r., 17-18.09.2019 r., 19-20.09.2019 r.) ZS w 

Niećkowie, warsztaty dla 50 bezrobotnych (04-05.09.2019 r. GOK Boćki, 24-25.09.2019 r. Urząd Gminy Kołaki Kościelne, 24-25.09.2019 r. PUP 

Zambrów, 26-27.09.2019 r. PUP Bielsk Podlaski), wyjazd studyjny dla 20 osób do Wrocławia na plantację drzew tlenowych ( 10-12.06.2019 r.), 2 

konferencje  dotyczące upraw drzew tlenowych dla 50 osób ( 09.09.2019 r. –Boćki, 23.09.2019 – Siemianówka), konkursy dla dzieci podczas 

wydarzeń 5 plenerowych,  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                         

3) „Polsko-Węgierskie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny” - 9-13 

września 2019 r.  wyjazd na Węgry,  41 uczestników w tym 3 przedstawiecli LGD  i  3 doradców, Zasięg lokalny/regionalny,                                                                                                                                                                                                                                                  

4) „Kultywowanie tradycji ludowych oraz rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego” -Jarmark Produktów Tradycyjnych i 

Lokalnych”, 08.09.2019 r. - 900 osób oraz szkolenia pn. ‘Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej” 11.10.2019 r.  -50 osób, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                  

5) Eko Smaki Podlasia - 14.07.2019 seminarium 59 uczestników w tym 2 przedstawiecieli LGD, 14.07.2019 r. impreza plenerowa 4000 uczestników,   

Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                  

6) VII Festyn sportowo - rekreacyjny i piknik rolniczy „Powitanie Lata u Ossolińskich”   02.06.2019 - 2 szkolenia 100 uczestników,  impreza 

plenerowa 1000 uczestników,   Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                  

7) Ułatwienie wymiany wiedzy w zakresie wdrażania wielofunduszowego RLKS - spotkanie informacyjne 9 kwietnia 2019 r.,  Białystok, Supraśl 25 

osób  w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego oraz LG, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                  

8)Wymiana wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów nakierowanych na rozwój obszarów wiejskich   spotkanie informacyjne 09-10.12.2019 

Supraśl 16 przedstawicieli z 4 urzędów marszałkowskich, Zasięg krajowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9) PSZCZELARSKIE ABC - seminarium i warsztaty 27-28.08.2019 r. Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, 20 uczestników w tym 1 doradca,  

Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                                 

10) Czynniki sukcesu wspólpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów - 30.10.2019 r. konferencja 65 uczestników w 

tym 13 doradców rolnych, 10 przedstawicieli um, KOWR, ARiMR, PIR   - Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                           

11) Inseminacja bydła mlecznego sposobem na zwiększenie rentowności gospodarstwa 2 wyjazdy studyjne 02-03.09.2019 oraz 04-05.09.2019 - 

WCHiRZ w Poznaniu(Tulce), GR Drzewce (Drzewce), IZ PIB Pawłowice (Pawłowice) 28 uczestników,  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                             

12) Cykl innowacyjnych warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych w zakresie doboru odmian  -warsztaty polowe 23 maja 2019 r. 

(uczestniczyło 45 osób) i 3 czerwca 2019 r. (26 osób), 5 czerwca 2019 r. (25 osób), 6 czerwca  2019 r. (30 osób) i 7 czerwca 2019 r. ( 30 osób) 11 

czerwca 2019 r. w warsztatach uczestniczyło 155 osób,  12 czerwca 2019 r. – 82 osoby,   Zasięg lokalny/regionalny                                                                                     

13) Jak optymalnie wyzwolić potencjał regionu w zakresie jego rozwoju z wykorzystaniem żywności wysokiej jakości oraz skracania łańcucha 

dostaw ? -  5-6.06.2019 r.  Szelment   33 osoby,    Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                      

14) Jak samorząd może animować rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój krótkich łańcuchów dystrybucji żywności? – konferencja  22.11.2019 

r. Białystok 63 osoby  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                     

15) Elastyczność prawa żywnościowego w zakresie produkcji lokalnej – konferencja -13.11.2019 r. Białystok   67 osób,    Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

16) Nowoczesne gospodarstwo pszczelarskie - wyjazd studyjno-kooperacyjny PZP 18-20.10.2019 r. 45 uczestników, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                   

17) Kiermasz zdrowej żywności i rękodzieła " Natura i My" -impreza plenerowa 09.06.2019 r. w Supraślu ( 1 000 uczestników) i 18.08.2019 r. w 

Tykocinie  ( 1 000 uczestników),   Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                        

18) Idea Kilometra Zero szansą na rozwój obszarów wiejskich – wyjazd studyjny  25 – 29.07.2019 Włochy - 20 uczestników w tym 6 przedstawicieli 

LGD,    Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                      

19) „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim”- szkolenie 26.09.2019 r. Puławy- 

30 uczestników, szkolenie 18.10.2019 Łomża 20 uczestników, szkolenie 19.10.2019 Łomża 20 uczestników, szkloenie 21.10.2019   Łomża 20 

uczestników, szkolenie 24.10.2019 Pokrzydowo 30 uczestników, szkolenie 30.10.2019 Łomża 20 uczestników, wyjazd studyjny 26-28.09.2019  

Kazimierz Dolny 30 uczestników, w tym 5 przedstawicieli LGD, wyjazd studyjny 24-26.10.2019   Toruń 30 uczestników w tym 5 przedstawicieli LGD, 

kongres 29.10.2019 r. Łomża 285 uczestników w tym 10 gości zagranicznych, 10 przedstawicieli LGD, 10 doradców  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

20) „Szkółka Pszczelarska” - warsztaty (10 spotkań dla 20 osób), impreza plenerowa (28.07.2019 r.- ok. 1000 osób)    Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                  

21)  Wizyta studyjna do Francji w dniach 18-22 września 2019 r. pn.  „Dobre przykłady w zakresie rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody 

oraz  dziedzictwie kulturowym” (12 uczestników, w tym 12 przdstawicieli LGD)   Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                 

22)  „Wizyta studyjna w Bieszczady”  27-30.08.2019 -(18 uczestników) Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                            

23)"Przy stole na grodzisku - FESTIWAL MIEJSCOWEGO JADŁA"  - impreza plenerowa 15 sierpnia 2019 r. Park Kulturowy Korycin - Milewszczyzna-1 

651 osób,     Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                 

24) VII Festyn "Z Koniem za Pan-Brat" w Putkowicach Nadolnych  6 października 2019 r. - impreza plenerowa - 335 uczestników, Zasięg 

lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                  

25)  „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania - wymiana wiedzy i doświadczeń” -  konferencja 05-06.0.2019 Białowieża    50 uczestnijków w tym 

31 przedstawicieli  LGD,  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                      

26)  Obszary wiejskie szansą na lepsze "jutro" - wyjazd studyjny 24-30.06.2019 Chorwacja, 22 uczestników w tym 21  przedstawicieli  LGD,  Zasięg 

lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                               

27) Produkt lokalny -czyli aktywnie i lokalnie- warsztaty 03.08.2019-Wiżajny- 15 osób , 13.09.2019 - Czarna Wieś Kościelna- 15 osób, w tym 2    

przedstawicieli  LGD, 18-19.07.2019 wyjazd studyjny -30 osób w tym 2  przedstawicieli  LGD,    Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                   

28) Edukacja Lokalna na Podlasiu Nadbużańskim - cykl 3 warsztatów edukacyjnych 24.06.2019 -Drohiczyn, 23-24.06.2019 r.- Putkowice Nadolne 15 

osób, 07-09.08.2019 r. wizyta studyjna Dolina Baryczy -18 osób,   Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                           

29) „Promocja turystyki zrównoważonej szansą rozwoju obszarów wiejskich” -impreza plenerowa 22.06.2019 r. Białowieża 20 wystawców, 100 

uczestników imprezy, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                           

30) „Szelment 2.0-uczmy się od najlepszych”- wyjazd studyjny 11-15.09.2019 r. Włochy 21 uczestników w tym 1 przedstwieciel LGD  Zasięg 

lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                                    

31) Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach  rolnych  - Warsztaty  :21.10.2019 r. w Pokaniewie gm. 

Milejczyce (20 osób), 28.10.2019 r. w Sielcu (17 osób), 31.10.2019 r. w Topczewie (16 osób), 26.11.2019 r. w Łapach (16 osób)., 23.10.2019 r. 

Narewka ( uczestniczyło 20 osób), 15.11.2019 r. Milejczyce (22 osoby), 16.11.2019 r. Łapy ( 21 osób).   Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                                            

32)   Olimpiada Aktywności Wiejskiej - 17.07.2019 ( 51 osób), 12.11.2019 r.( 15 osób), 13.11.2019 ( 16 osób), 28.11.2019 ( 78 osób),   Zasięg 

lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                                         

33) Konferencja pn. "Aktywizacja lokalnych społeczności - zasady ubiegania się o środki UE oraz krajowe na działalność OSP" - 22-23 czerwiec 2019 

r. zł. – Boćki-200 osób,  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                

34)  Forum Podlaskiej Sieci LGD - konferencja 13-14.06.2019  41 osób, Gawrych Ruda  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                  

35) Udział stoiska promocyjnego podczas przedsięwzięcia " Na kulinarnym szlaku Wschodniej Polski" 22.06.2019 r. w Nałęczowie, 04.08.2019 r. w 

Baszni Dolnej, Zasięg krajowy                                                                                                                                                                                                                           

36) Udział stoiska promocyjnego na Dożynkach Prezydenckich w Spale-14-15.09.2019- Zasięg krajowy                                                                                                                        

37)  Spotkanie informacyjne z LGD 19.06.2019r. 15 osób,  Białystok,  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                            

38) Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW  7.11.2019 - 85  osób, Białystok, Zasieg lokalny/regionalny                                                                                            

39) Spotkanie informacyjne dla Partnerów KSOW 24.05.2019 r. - 27 osób, Białystok Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                 

40) Spotkanie informacyjne dla LGD 30.01.2019 r. 25 osób, Białystok, Zasieg lokalny/regionalny                                                                                                                                                             

41) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe  dla Partnerów KSOW 30.01.2019 r. 100 osób, Białystok, Zasięg lokalny/regionalny                                                                            

42) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW 27.06.2019 r. 67 osób, Białystok, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                           

43) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW 28.11.2019 48 osób Białystok,  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                     

44) Udział stoiska inf-prom podczas 'Dni Jedwabnego" 14.07.2019 r. , Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                       

45) Udział stoiska inf-prom podczas festynu w Dziadkowicach 21.07.2019, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                   

46) Udział stoiska inf-prom.  podczas "Dnia Rodziny"Rutki-Kossaki 07.07.2019, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                   

47 Udział stoiska inf- prom podczas Dożynek w Łapach 15.09.2019, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                           

48) Udział stoiska inf-prom. podczas Dożynek w Mońkach 08.09.2019, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                        

49) Udział stoiska inf-prom podczas Festynu Dożynkowego w Narewce 01.09.2019 r.  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                               

50) Udział stoiska inf-prom podczas Wiosennych Targów Ogrodniczych w Szepietowei 14.04.2019 r. Zasieg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                

51) Spotkanie informacyjne dla LGD 19.03.2019  Białystok ( 14 przedstawicieli LGD), Zasięg lokalny /regionalny

Rok



RAZEM 3074 16 0 219586 222676

Operacja  realizowane w 2019 roku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1) XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo 2019 – przedsięwzięcie edukacyjne (seminarium 29-06-2019 r. 260 uczestników, 

wystawa 29-30.06.2019 r. ok. 100 000 osób),  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                   

2) Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi-warsztaty dla 50 uczniów (13-16.09.2019 r., 17-18.09.2019 r., 19-20.09.2019 r.) ZS w 

Niećkowie, warsztaty dla 50 bezrobotnych (04-05.09.2019 r. GOK Boćki, 24-25.09.2019 r. Urząd Gminy Kołaki Kościelne, 24-25.09.2019 r. PUP 

Zambrów, 26-27.09.2019 r. PUP Bielsk Podlaski), wyjazd studyjny dla 20 osób do Wrocławia na plantację drzew tlenowych ( 10-12.06.2019 r.), 2 

konferencje  dotyczące upraw drzew tlenowych dla 50 osób ( 09.09.2019 r. –Boćki, 23.09.2019 – Siemianówka), konkursy dla dzieci podczas 

wydarzeń 5 plenerowych,  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                         

3) „Polsko-Węgierskie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny” - 9-13 

września 2019 r.  wyjazd na Węgry,  41 uczestników w tym 3 przedstawiecli LGD  i  3 doradców, Zasięg lokalny/regionalny,                                                                                                                                                                                                                                                  

4) „Kultywowanie tradycji ludowych oraz rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego” -Jarmark Produktów Tradycyjnych i 

Lokalnych”, 08.09.2019 r. - 900 osób oraz szkolenia pn. ‘Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej” 11.10.2019 r.  -50 osób, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                  

5) Eko Smaki Podlasia - 14.07.2019 seminarium 59 uczestników w tym 2 przedstawiecieli LGD, 14.07.2019 r. impreza plenerowa 4000 uczestników,   

Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                  

6) VII Festyn sportowo - rekreacyjny i piknik rolniczy „Powitanie Lata u Ossolińskich”   02.06.2019 - 2 szkolenia 100 uczestników,  impreza 

plenerowa 1000 uczestników,   Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                  

7) Ułatwienie wymiany wiedzy w zakresie wdrażania wielofunduszowego RLKS - spotkanie informacyjne 9 kwietnia 2019 r.,  Białystok, Supraśl 25 

osób  w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego oraz LG, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                  

8)Wymiana wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów nakierowanych na rozwój obszarów wiejskich   spotkanie informacyjne 09-10.12.2019 

Supraśl 16 przedstawicieli z 4 urzędów marszałkowskich, Zasięg krajowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9) PSZCZELARSKIE ABC - seminarium i warsztaty 27-28.08.2019 r. Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, 20 uczestników w tym 1 doradca,  

Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                                 

10) Czynniki sukcesu wspólpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów - 30.10.2019 r. konferencja 65 uczestników w 

tym 13 doradców rolnych, 10 przedstawicieli um, KOWR, ARiMR, PIR   - Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                           

11) Inseminacja bydła mlecznego sposobem na zwiększenie rentowności gospodarstwa 2 wyjazdy studyjne 02-03.09.2019 oraz 04-05.09.2019 - 

WCHiRZ w Poznaniu(Tulce), GR Drzewce (Drzewce), IZ PIB Pawłowice (Pawłowice) 28 uczestników,  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                             

12) Cykl innowacyjnych warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych w zakresie doboru odmian  -warsztaty polowe 23 maja 2019 r. 

(uczestniczyło 45 osób) i 3 czerwca 2019 r. (26 osób), 5 czerwca 2019 r. (25 osób), 6 czerwca  2019 r. (30 osób) i 7 czerwca 2019 r. ( 30 osób) 11 

czerwca 2019 r. w warsztatach uczestniczyło 155 osób,  12 czerwca 2019 r. – 82 osoby,   Zasięg lokalny/regionalny                                                                                     

13) Jak optymalnie wyzwolić potencjał regionu w zakresie jego rozwoju z wykorzystaniem żywności wysokiej jakości oraz skracania łańcucha 

dostaw ? -  5-6.06.2019 r.  Szelment   33 osoby,    Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                      

14) Jak samorząd może animować rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój krótkich łańcuchów dystrybucji żywności? – konferencja  22.11.2019 

r. Białystok 63 osoby  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                     

15) Elastyczność prawa żywnościowego w zakresie produkcji lokalnej – konferencja -13.11.2019 r. Białystok   67 osób,    Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

16) Nowoczesne gospodarstwo pszczelarskie - wyjazd studyjno-kooperacyjny PZP 18-20.10.2019 r. 45 uczestników, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                   

17) Kiermasz zdrowej żywności i rękodzieła " Natura i My" -impreza plenerowa 09.06.2019 r. w Supraślu ( 1 000 uczestników) i 18.08.2019 r. w 

Tykocinie  ( 1 000 uczestników),   Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                        

18) Idea Kilometra Zero szansą na rozwój obszarów wiejskich – wyjazd studyjny  25 – 29.07.2019 Włochy - 20 uczestników w tym 6 przedstawicieli 

LGD,    Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                      

19) „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim”- szkolenie 26.09.2019 r. Puławy- 

30 uczestników, szkolenie 18.10.2019 Łomża 20 uczestników, szkolenie 19.10.2019 Łomża 20 uczestników, szkloenie 21.10.2019   Łomża 20 

uczestników, szkolenie 24.10.2019 Pokrzydowo 30 uczestników, szkolenie 30.10.2019 Łomża 20 uczestników, wyjazd studyjny 26-28.09.2019  

Kazimierz Dolny 30 uczestników, w tym 5 przedstawicieli LGD, wyjazd studyjny 24-26.10.2019   Toruń 30 uczestników w tym 5 przedstawicieli LGD, 

kongres 29.10.2019 r. Łomża 285 uczestników w tym 10 gości zagranicznych, 10 przedstawicieli LGD, 10 doradców  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

20) „Szkółka Pszczelarska” - warsztaty (10 spotkań dla 20 osób), impreza plenerowa (28.07.2019 r.- ok. 1000 osób)    Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                  

21)  Wizyta studyjna do Francji w dniach 18-22 września 2019 r. pn.  „Dobre przykłady w zakresie rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody 

oraz  dziedzictwie kulturowym” (12 uczestników, w tym 12 przdstawicieli LGD)   Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                 

22)  „Wizyta studyjna w Bieszczady”  27-30.08.2019 -(18 uczestników) Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                            

23)"Przy stole na grodzisku - FESTIWAL MIEJSCOWEGO JADŁA"  - impreza plenerowa 15 sierpnia 2019 r. Park Kulturowy Korycin - Milewszczyzna-1 

651 osób,     Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                 

24) VII Festyn "Z Koniem za Pan-Brat" w Putkowicach Nadolnych  6 października 2019 r. - impreza plenerowa - 335 uczestników, Zasięg 

lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                  

25)  „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania - wymiana wiedzy i doświadczeń” -  konferencja 05-06.0.2019 Białowieża    50 uczestnijków w tym 

31 przedstawicieli  LGD,  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                      

26)  Obszary wiejskie szansą na lepsze "jutro" - wyjazd studyjny 24-30.06.2019 Chorwacja, 22 uczestników w tym 21  przedstawicieli  LGD,  Zasięg 

lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                               

27) Produkt lokalny -czyli aktywnie i lokalnie- warsztaty 03.08.2019-Wiżajny- 15 osób , 13.09.2019 - Czarna Wieś Kościelna- 15 osób, w tym 2    

przedstawicieli  LGD, 18-19.07.2019 wyjazd studyjny -30 osób w tym 2  przedstawicieli  LGD,    Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                   

28) Edukacja Lokalna na Podlasiu Nadbużańskim - cykl 3 warsztatów edukacyjnych 24.06.2019 -Drohiczyn, 23-24.06.2019 r.- Putkowice Nadolne 15 

osób, 07-09.08.2019 r. wizyta studyjna Dolina Baryczy -18 osób,   Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                           

29) „Promocja turystyki zrównoważonej szansą rozwoju obszarów wiejskich” -impreza plenerowa 22.06.2019 r. Białowieża 20 wystawców, 100 

uczestników imprezy, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                           

30) „Szelment 2.0-uczmy się od najlepszych”- wyjazd studyjny 11-15.09.2019 r. Włochy 21 uczestników w tym 1 przedstwieciel LGD  Zasięg 

lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                                    

31) Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach  rolnych  - Warsztaty  :21.10.2019 r. w Pokaniewie gm. 

Milejczyce (20 osób), 28.10.2019 r. w Sielcu (17 osób), 31.10.2019 r. w Topczewie (16 osób), 26.11.2019 r. w Łapach (16 osób)., 23.10.2019 r. 

Narewka ( uczestniczyło 20 osób), 15.11.2019 r. Milejczyce (22 osoby), 16.11.2019 r. Łapy ( 21 osób).   Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                                            

32)   Olimpiada Aktywności Wiejskiej - 17.07.2019 ( 51 osób), 12.11.2019 r.( 15 osób), 13.11.2019 ( 16 osób), 28.11.2019 ( 78 osób),   Zasięg 

lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                                                         

33) Konferencja pn. "Aktywizacja lokalnych społeczności - zasady ubiegania się o środki UE oraz krajowe na działalność OSP" - 22-23 czerwiec 2019 

r. zł. – Boćki-200 osób,  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                

34)  Forum Podlaskiej Sieci LGD - konferencja 13-14.06.2019  41 osób, Gawrych Ruda  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                  

35) Udział stoiska promocyjnego podczas przedsięwzięcia " Na kulinarnym szlaku Wschodniej Polski" 22.06.2019 r. w Nałęczowie, 04.08.2019 r. w 

Baszni Dolnej, Zasięg krajowy                                                                                                                                                                                                                           

36) Udział stoiska promocyjnego na Dożynkach Prezydenckich w Spale-14-15.09.2019- Zasięg krajowy                                                                                                                        

37)  Spotkanie informacyjne z LGD 19.06.2019r. 15 osób,  Białystok,  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                            

38) Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW  7.11.2019 - 85  osób, Białystok, Zasieg lokalny/regionalny                                                                                            

39) Spotkanie informacyjne dla Partnerów KSOW 24.05.2019 r. - 27 osób, Białystok Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                 

40) Spotkanie informacyjne dla LGD 30.01.2019 r. 25 osób, Białystok, Zasieg lokalny/regionalny                                                                                                                                                             

41) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe  dla Partnerów KSOW 30.01.2019 r. 100 osób, Białystok, Zasięg lokalny/regionalny                                                                            

42) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW 27.06.2019 r. 67 osób, Białystok, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                           

43) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW 28.11.2019 48 osób Białystok,  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                     

44) Udział stoiska inf-prom podczas 'Dni Jedwabnego" 14.07.2019 r. , Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                       

45) Udział stoiska inf-prom podczas festynu w Dziadkowicach 21.07.2019, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                   

46) Udział stoiska inf-prom.  podczas "Dnia Rodziny"Rutki-Kossaki 07.07.2019, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                   

47 Udział stoiska inf- prom podczas Dożynek w Łapach 15.09.2019, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                           

48) Udział stoiska inf-prom. podczas Dożynek w Mońkach 08.09.2019, Zasięg lokalny/regionalny                                                                                                                        

49) Udział stoiska inf-prom podczas Festynu Dożynkowego w Narewce 01.09.2019 r.  Zasięg lokalny/regionalny                                                                                               

50) Udział stoiska inf-prom podczas Wiosennych Targów Ogrodniczych w Szepietowei 14.04.2019 r. Zasieg lokalny/regionalny                                                                                                                                                                                                                                

51) Spotkanie informacyjne dla LGD 19.03.2019  Białystok ( 14 przedstawicieli LGD), Zasięg lokalny /regionalny



2. Narzędzia komunikacji

Zakres tematyczny

z naciskiem na 

"Transfer wiedzy i 

Innowacje" (P1)

z naciskiem na 

"Żywotność i 

konkurencyjność 

gospodarstw" (P2)

z naciskiem na 

"Organizację 

łańcucha 

żywnościowego i 

zarządzanie 

ryzykiem" (P3)

z naciskiem na  

"Przywracanie, 

ochronę i ulepszanie 

ekosystemów" (P4)

z naciskiem na 

"Efektywne 

gospodarowanie 

zasobami i 

gospodarkę odporną 

na zmiany klimatu" 

(P5)

z naciskiem na 

"Włączenie społeczne 

i rozwój gospodarczy" 

(P6)

Inne (lub mieszane) 

tematy (proszę  

wymienić w 

komentarzach)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 8 3 2 3

RAZEM 8 3 2 0 0 0 3 0

Liczba publikacji 

wydanych przez 

KSOW 

Komentarze (proszę 

uwzględnić tutaj 

wszelkie trudności / 

problemy z definicją/ 

pomiarem wskaźników; i 

/ lub określić, co oznacza 

temat "inny"/ inne 

aktywności) Rok

 Publikacje realizowane w 2019 r.:                                                                                                                                                                                                                                                                     

w kategorii z naciskiem na "Transfer wiedzy i Innowacje" (P1)                                                                                                                                                                                                            

1) Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi- ramach projektu powstał  film promocyjny dotyczący roli drzew tlenowych i 

pszczelartswa, obejrzało go 1 000 osób.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2) Ekosmaki Podlasia - broszura 3 000 egz. bezpłatnie rozdystrybuowana w trakcie targów,                                                                                                                                                

3) „Higiena wytwarzania produktów pszczelich" - opracowanie poradnika zawierającego wiedzę tematyczną sprzyjającą rozwijaniu pasiek 

lokalnych mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich" (publikacja elektroniczna)                                                                                        

w kategorii z naciskiem  na "Żywotność i konkurencyjność gospodarstw" (P2):                                                                                                                                                                                 

1)  "Grupy producentów rolnych - szanse i bariery rozwoju" - publikacja książkowa wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku -150 

egzemplarzy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2) Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe nośnikiem postępu biologicznego w produkcji roślnnej - publikacji spotu reklamowego  w 

internecie na 4 stronach (74 507 odbiorców wg 23.10.2019 (Facebook SDOO w Krzyżewie), 589 wyświetleń wg 23.10.2019 ( Youtube WSA) Celem 

operacji było przekazanie wiedzy o gatunkach i odmianach roślin rolniczych, które mogą poprawić strukturę zasiewów gruntów rolnych w woj. 

podlaskim oraz wysokość osiąganych plonów.                                                                                                                                                                                         

w kategorii z naciskiem na "Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy" (P6):                                                                                                                                                                                                         

1) Edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim - 1 publikacja w internecie - 200 odwiedzin strony internetowej,                                                                                                                                   

2) #Dolina Bugu -promocja Doliny Bugu w internecie- informacje/publikacje w internecie 180 tys. odwiedzin w internecie                                             

3) „Oko  na Białowieżę”- folder promocyjny 1 000 szt.                                                      

2.1 Liczba publikacji



3. Zbieranie, analiza i upowszechnianie dobrych praktyk/przykłady projektów

Zakres tematyczny

z naciskiem na 

"Transfer wiedzy i 

Innowacje" (P1)

z naciskiem na 

"Żywotność i 

konkurencyjność 

gospodarstw" (P2)

z naciskiem na 

"Organizację 

łańcucha 

żywnościowego i 

zarządzanie 

ryzykiem" (P3)

z naciskiem na  

"Przywracanie, 

ochronę i ulepszanie 

ekosystemów" (P4)

z naciskiem na 

"Efektywne 

gospodarowanie 

zasobami i 

gospodarkę odporną 

na zmiany klimatu" 

(P5)

z naciskiem na 

"Włączenie społeczne 

i rozwój gospodarczy" 

(P6)

Inne (lub mieszane) 

tematy (proszę  

wymienić w 

komentarzach)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 5 0 3 2

RAZEM 5 0 3 0 0 0 2 0

4. Wymiany tematyczne i analityczne

Liczba inicjatyw tematycznych według głównego obszaru tematycznego

Liczba grup 

tematycznych

Liczba spotkań grup 

tematycznych

z naciskiem na "Transfer 

wiedzy i Innowacje" (P1)

z naciskiem na 

"Żywotność i 

konkurencyjność 

gospodarstw" (P2)

z naciskiem na 

"Organizację 

łańcucha 

żywnościowego i 

zarządzanie 

ryzykiem" (P3)

z naciskiem na  

"Przywracanie, 

ochronę i ulepszanie 

ekosystemów" (P4)

z naciskiem na 

"Efektywne 

gospodarowanie 

zasobami i 

gospodarkę odporną 

na zmiany klimatu" 

(P5)

z naciskiem na 

"Włączenie społeczne 

i rozwój gospodarczy" 

(P6)

Inne (lub mieszane) 

tematy (proszę  

wymienić w 

komentarzach)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 2 8 1 1

RAZEM 2 8 0 0 1 0 0 0 1

Liczba konsultacji tematycznych według głównego obszaru tematycznego 

z naciskiem na 

"Transfer wiedzy i 

Innowacje" (P1)

z naciskiem na "Żywotność 

i konkurencyjność 

gospodarstw" (P2)

z naciskiem na 

"Organizację 

łańcucha 

żywnościowego i 

zarządzanie 

ryzykiem" (P3)

z naciskiem na  

"Przywracanie, 

ochronę i ulepszanie 

ekosystemów" (P4)

z naciskiem na 

"Efektywne 

gospodarowanie 

zasobami i 

gospodarkę odporną 

na zmiany klimatu" 

(P5)

z naciskiem na 

"Włączenie społeczne 

i rozwój gospodarczy" 

(P6)

Inne (lub mieszane) 

tematy (proszę  

wymienić w 

komentarzach)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM 0 0 0 0 0 0 0 0

Liczba inicjatyw tematycznych według głównego obszaru tematycznego 

z naciskiem na 

"Transfer wiedzy i 

Innowacje" (P1)

z naciskiem na 

"Żywotność i 

konkurencyjność 

gospodarstw" (P2)

z naciskiem na 

"Organizację 

łańcucha 

żywnościowego i 

zarządzanie 

ryzykiem" (P3)

z naciskiem na  

"Przywracanie, 

ochronę i ulepszanie 

ekosystemów" (P4)

z naciskiem na 

"Efektywne 

gospodarowanie 

zasobami i 

gospodarkę odporną 

na zmiany klimatu" 

(P5)

z naciskiem na 

"Włączenie społeczne 

i rozwój gospodarczy" 

(P6)

Inne (lub mieszane) 

tematy (proszę  

wymienić w 

komentarzach)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM 0 0 0 0 0 0 0 0

Rok Liczba osób według typu inicjatywy

Grupy tematyczne

Tematyczne grupy 

konsultacyjne z 

partnerami 

(włączając grupy 

koordynacyjne)

Inne (w tym badania 

tematyczne, fora 

internetowe) RAZEM

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

4.3 Liczba utworzonych innych inicjatyw tematycznych

Komentarze (proszę 

uwzględnić tutaj 

wszelkie trudności / 

problemy z definicją/ 

pomiarem wskaźników; i 

/ lub określić, co oznacza 

temat "inny"/ inne 

aktywności)

Nie dotyczy

Liczba dobrych 

praktyk

Konsultacje 

tematyczne z 

partnerami/interesar

iuszami (włączając 

grupy 

koordynacyjne)

Rok

4.4 Liczba osób zaangażowanych w poszczególne inicjatywy 

Komentarze (proszę 

uwzględnić tutaj 

wszelkie trudności / 

problemy z definicją/ 

pomiarem wskaźników; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

w kategorii z naciskiem  na "Żywotność i konkurencyjność gospodarstw" (P2):                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1) Tłumaczenie materiałów związanych z krótkimi łańcuchami dystrybucji-opracowanie elektroniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2) Promowanie w mediach współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji  - 4 artykuły w prasie, 10 artykułów w 

internecie, 4 audycje  telewizyjne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3) Strona internetowa "Baza producentów lokalnych" służąca agregowaniu informacji o producentach żywności lokalnego pochodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

kategorii z naciskiem  na  "Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy" (P6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1) Przygotowanie materiałów programowych w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej oraz emisja na antenie TVP 3 Białystok 3 odcinków 

audycji pt.: ”PROW w woj. podlaskim”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2) Organizacja konkursu "PROW OKIEM FOTOREPORTERA"                                                                                                                                                                     

3.1 Liczba zebranych i upowszechnionych przykładów dobrych praktyk

Komentarze (proszę 

uwzględnić tutaj 

wszelkie trudności / 

problemy z definicją/ 

pomiarem wskaźników; i 

/ lub określić, co oznacza 

temat "inny"/ inne 

aktywności. Należy 

również uwzględnić jak 

dobre praktyki są Rok

1) Spotkania wojewódzkiej grupy tematycznej ds.KSOW (w tym również w trybie obiegowym)                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2) Spotkania grupy tematycznej do spraw jakości żywności ( GT IŻ)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Rok

Inne (włączając 

inicjatywy badawcze 

dotyczące 

określonych 

tematów, fora 

internetowe, 

szkolenia 

tematyczne)

4.1 Liczba utworzonych grup tematycznych i zorganizowanych spotkań

Komentarze (proszę 

uwzględnić tutaj 

wszelkie trudności / 

problemy z definicją/ 

pomiarem wskaźników; i 

/ lub określić, co oznacza 

temat "inny"/ inne 

aktywności)

4.2 Liczba konsultacji tematycznych 

Komentarze (proszę 

uwzględnić tutaj 

wszelkie trudności / 

problemy z definicją/ 

pomiarem wskaźników; i 

/ lub określić, co oznacza 

temat "inny"/ inne 

aktywności)

Rok



2020 376 0 376

RAZEM 376 0 0 376

Nie dotyczy



5. Współpraca i wkład do działań ENRD i EIP

Prezentacje, publikacje i studia przypadku W tym dostarczonych do…

Liczba artykułów 

/informacji do 

publikacji ENRD/ EIP

 Liczba 

przekazanych 

przykładów dobrych 

praktyk/ studiów 

przypadków 

Inne informacje (proszę 

wyszczególnić jakie w 

rubryce "Komentarze")

Całkowita liczba 

informacji …ENRD CP …Evaluation HD …EIP-AGRI SP

2014 0

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

2020 0

RAZEM 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Liczba materiałów informacyjnych ENRD CP i Helpdesk lub EIP-AGRI SP 

przetłumaczona i / lub rozpowszechniona w ramach KSOW

Komentarze (proszę 

uwzględnić tutaj 

wszelkie trudności / 

problemy z definicją/ 

pomiarem wskaźników; i 

/ lub określić, co oznacza Rok

Liczba  informacji 

ENRD CP 

przetłumaczonych na 

język polski

Liczba informacji 

ENRD CP 

rozpowszechnionyc

h w Polsce

Liczba  informacji 

Evaluation HD 

przetłumaczonych na 

język polski

Liczba informacji 

Evaluation HD 

rozpowszechnionych 

w Polsce

Liczba  informacji EIP-

SP 

przetłumaczonych na 

język polski

Liczba informacji EIP-

SP 

rozpowszechnionych 

w Polsce

Całkowita liczba 

informacji 

przetłumaczonych na 

język polski

Całkowita liczba 

informacji 

rozpowszechnionych 

w Polsce

2014 0 0

2015 0 0

2016 0 0

2017 0 0

2018 0 0

2019 0 0

2020 0 0

RAZEM 0 0 0 0 0 0 0 0

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Rok5.1 Liczba materiałów informacyjnych przekazywanych ENRD i EIP – AGRI

Komentarze (proszę 

uwzględnić tutaj 

wszelkie trudności / 

problemy z definicją/ 

pomiarem wskaźników; i 

/ lub określić, co oznacza 

temat "inny"/ inne 

aktywności)



6. Budowanie umiejętności i szkolenia

Rodzaj działania szkoleniowego

Warsztaty / szkolenia

Wizyty studyjne / 

zorganizowane 

wyjazdy terenowe

Inne (proszę doprecyzuj 

w "Komentarzu")

Sumaryczna liczba 

działań 

szkoleniowych Liczba dni szkolenia

z naciskiem na 

"Transfer wiedzy i 

Innowacje" (P1)

z naciskiem na 

"Żywotność i 

konkurencyjność 

gospodarstw" (P2)

z naciskiem na 

"Organizację łańcucha 

żywnościowego i 

zarządzanie ryzykiem" 

(P3)

z naciskiem na  

"Przywracanie, 

ochronę i ulepszanie 

ekosystemów" (P4)

z naciskiem na 

"Efektywne 

gospodarowanie 

zasobami i 

gospodarkę 

odporną na zmiany 

klimatu" (P5)

z naciskiem na 

"Włączenie 

społeczne i rozwój 

gospodarczy" (P6)

Inne (lub 

mieszane) 

tematy (proszę  

wymienić w 

komentarzach)

2014 0

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

2020 72 14 0 86 129 21 14 11 0 0 32 8

RAZEM 72 14 0 86 129 21 14 11 0 0 32 8

Warsztaty/ szkolenia

Wizyty studyjne/ 

wyjazdy terenowe Inne Razem

liczba przedstawicieli 

IZ/AP

liczba przedstawicieli 

LGD

liczba doradców 

rolnych i 

przedstawicieli SIR

liczba interesariuszy i 

organizacji  (rolnicy, 

organizacje rolnicze, 

organizacje 

pozarządowe itp.)

inne (lub mieszane) 

(proszę  wymienić w 

komentarzach)

2014 0

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

Operacja  realizowane w 2019 roku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1) XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo 2019 – przedsięwzięcie edukacyjne (seminarium 29-06-2019 r. 260 uczestników,                                                                                                                                                                                                                                                        

2) Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi-warsztaty dla 50 uczniów (13-16.09.2019 r., 17-18.09.2019 r., 19-20.09.2019 r.) ZS w 

Niećkowie, warsztaty dla 50 bezrobotnych (04-05.09.2019 r. GOK Boćki, 24-25.09.2019 r. Urząd Gminy Kołaki Kościelne, 24-25.09.2019 r. PUP 

Zambrów, 26-27.09.2019 r. PUP Bielsk Podlaski), wyjazd studyjny dla 20 osób do Wrocławia na plantację drzew tlenowych ( 10-12.06.2019 r.), 2 

konferencje  dla 50 osób, dotyczące upraw drzew tlenowych ( 09.09.2019 r. –Boćki, 23.09.2019 – Siemianówka),                                                                                                                                                  

3) „Polsko-Węgierskie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny” - 9-13 

września 2019 r.  wyjazd na Węgry,  41 uczestników w tym 3 przedstawiecli LGD  i  3 doradców,                                                                                                                                                         

4) „Kultywowanie tradycji ludowych oraz rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego” szkolenia pn. ‘Rozwój 

przedsiębiorczości wiejskiej” 11.10.2019 r.  -50 osób                                                                                                                                                                             

5) Eko Smaki Podlasia - 14.07.2019 seminarium 59 uczestników w tym 2 przedstawiecieli LGD, 14.07.2019 r.                                                                                                     

6) VII Festyn sportowo - rekreacyjny i piknik rolniczy „Powitanie Lata u Ossolińskich”   02.06.2019 - 2 szkolenia 100 uczestników,                                                                       

7) Ułatwienie wymiany wiedzy w zakresie wdrażania wielofunduszowego RLKS - spotkanie informacyjne 9 kwietnia 2019 r.,  Białystok, Supraśl 25 

osób  w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego oraz LGD.                                                                                                                                                                                                              8)Wymiana 

wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów nakierowanych na rozwój obszarów wiejskich   spotkanie informacyjne 09-10.12.2019 Supraśl 16 

przedstawicieli z 4 urzędów marszałkowskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9) PSZCZELARSKIE ABC - seminarium i warsztaty 27-28.08.2019 r. Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, 20 uczestników w tym 1 doradca,                                                                                                                                                                                                                                                                   

10) Czynniki sukcesu wspólpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów - 30.10.2019 r. konferencja 65 uczestników w 

tym 13 doradców rolnych, 10 przedstawicieli um, KOWR, ARiMR, PIR                                                                                                                                                                  

11) Inseminacja bydła mlecznego sposobem na zwiększenie rentowności gospodarstwa 2 wyjazdy studyjne 02-03.09.2019 oraz 04-05.09.2019 - 

WCHiRZ w Poznaniu(Tulce), GR Drzewce (Drzewce), IZ PIB Pawłowice (Pawłowice) 28 uczestników,                                                                                                                                                                                                                                             

12) Cykl innowacyjnych warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych w zakresie doboru odmian  -warsztaty polowe 23 maja 2019 r. 

(uczestniczyło 45 osób) i 3 czerwca 2019 r. (26 osób), 5 czerwca 2019 r. (25 osób), 6 czerwca  2019 r. (30 osób) i 7 czerwca 2019 r. ( 30 osób) 11 

czerwca 2019 r. w warsztatach uczestniczyło 155 osób,  12 czerwca 2019 r. – 82 osoby                                                                                                                                                  

13) Jak optymalnie wyzwolić potencjał regionu w zakresie jego rozwoju z wykorzystaniem żywności wysokiej jakości oraz skracania łańcucha 

dostaw ? -  5-6.06.2019 r.  Szelment   33 osoby,                                                                                                                                                                                                                                     

14) Jak samorząd może animować rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój krótkich łańcuchów dystrybucji żywności? – konferencja  22.11.2019 

r. Białystok 63 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                               

15) Elastyczność prawa żywnościowego w zakresie produkcji lokalnej – konferencja -13.11.2019 r. Białystok   68 osób,                                                                                                                                                                                                                                                   

16) Nowoczesne gospodarstwo pszczelarskie - wyjazd studyjno-kooperacyjny PZP 18-20.10.2019 r. 45 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

17) Idea Kilometra Zero szansą na rozwój obszarów wiejskich – wyjazd studyjny  25 – 29.07.2019 Włochy - 20 uczestników w tym 6 przedstawicieli 

LGD,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

18) „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim”- szkolenie 26.09.2019 r. Puławy- 

30 uczestników, szkolenie 18.10.2019 Łomża 20 uczestników, szkolenie 19.10.2019 Łomża 20 uczetników, szkloenie 21.10.2019   Łomża 20 

uczestników, szkolenie 24.10.2019 Pokrzydowo 30 uczestników, szkolenie 30.10.2019 Łomża 20 uczestników, wyjazd studyjny 26-28.09.2019  

Kazimierz Dolny 30 uczestników, w tym 5 przedstawicieli LGD, wyjazd studyjny 24-26.10.2019   Toruń 30 uczestników w tym 5 przedstawicieli LGD, 

kongres 29.10.2019 r. Łomża 285 uczestników w tym 10 gości zagranicznych, 10 przedstawicieli LGD, 10 doradców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

19) „Szkółka Pszczelarska” - warsztaty (10 spotkań dla 20 osób),                                                                                                                                                        

20)  Wizyta studyjna do Francji w dniach 18-22 września 2019 r. pn.  „Dobre przykłady w zakresie rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody 

oraz  dziedzictwie kulturowym” (12 uczestników) w tym 12 przedstawqicieli LGD                                                                                                                                                                                   

21)  „Wizyta studyjna w Bieszczady”  27-30.08.2019 -(18 uczestników w tym 18 przedstwicieli LGD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

22)  „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania - wymiana wiedzy i doświadczeń” -   konferencja 05-06.09.2019 Białowieża    50 uczestnijków w 

tym 31 przedstawicieli  LGD,                                                                                                                                                                                                                                        

23)  Obszary wiejskie szansą na lepsze "jutro" - wyjazd studyjny 24-30.06.2019 Chorwacja, 22 uczestników w tym 21  przedstawicieli  LGD, 24) 

Produkt lokalny -czyli aktywnie i lokalnie- warsztaty 03.08.2019 Wiżajny- 15 osób, 13.09.2019 - Czarna Wieś Kościelna- 15 osób, w tym 2    

przedstawicieli  LGD, 18-19.07.2019 wyjazd studyjny -30 osób w tym 2  przedstawicieli  LGD,                                                                                                   

25) Edukacja Lokalna na Podlasiu Nadbużańskim - cykl 3 warsztatów edukacyjnych 24.06.2019 -Drohiczyn, 23-24.06.2019 r.- Putkowice Nadolne 15 

osób, 07-09.08.2019 r. wizyta studyjna Dolina Baryczy -18 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

26) „Szelment 2.0-uczmy się od najlepszych”- wyjazd studyjny 11-15.09.2019 r. Włochy 21 uczestników w tym 1 przedstwieciel LGD                                                              

27) Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach  rolnych  - Warsztaty  :21.10.2019 r. w Pokaniewie gm. 

Milejczyce (20 osób), 28.10.2019 r. w Sielcu (17 osób), 31.10.2019 r. w Topczewie (16 osób), 26.11.2019 r. w Łapach (16 osób)., 23.10.2019 r. 

Narewka ( uczestniczyło 20 osób), 15.11.2019 r. Milejczyce (22 osoby), 16.11.2019 r. Łapy ( 21 osób).                                                                                             

28)   Olimpiada Aktywności Wiejskiej - Białystok 17.07.2019 ( 51 osób),                                                                                                                                                                                                           

29) Konferencja pn. "Aktywizacja lokalnych społeczności - zasady ubiegania się o środki UE oraz krajowe na działalność OSP" - 22-23 czerwiec 2019 

r. zł. – Boćki-200 osób,                                                                                                                                                                                                                                             

30)  Forum Podlaskiej Sieci LGD - konferencja 13-14.06.2019 Gawrych Ruda- 41 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

31) Spotkanie informacyjne z LGD 19.06.2019r. 15 osób (w tym 14 przedstawicicieli LGD), Białystok                                                                                                                                                                                                     

32) Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW  7.11.2019 - 85  osób,    Białystok                                                                                                                            

33) spotkanie informacyjne dla Partnerów KSOW 24.05.2019 r. - 27 osób,  Białystok                                                                                                                                                                       

34) Spotkanie informacyjne dla LGD 30.01.2019 r. 25 osób ( w tym 25 przedstawicieli LGD),  Białystok                                                                                                                                                                                                              

35) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe  dla Partnerów KSOW 30.01.2019 r. 100 osób ( w tym 15 przedstawicieli LGD),   Białystok                                                                                                                        

36) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW 27.06.2019 r. 67 osób, Białystok                                                                                                                                   

37) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW 28.11.2019 48 osób   Białystok                                                                                                                                                                                             

38) Spotkanie informacyjne dla LGD  19.03.2019 r.Białystok- 14 przedstawicieli LGD

6.2 Liczba osób biorących udział w działaniach szkoleniowych

Komentarze (proszę 

uwzględnić tutaj 

wszelkie trudności / 

problemy z definicją/ 

pomiarem wskaźników; i 

/ lub określić, co oznacza 

temat "inny"/ inne 

aktywności)

Grupy interesariuszy

6.1 Liczba działań o charakterze szkoleniowym

Komentarze (proszę 

uwzględnić tutaj 

wszelkie trudności / 

problemy z definicją/ 

pomiarem wskaźników; i 

/ lub określić, co oznacza 

temat "inny"/ inne 

aktywności)                Rok

Zakres tematyczny

Operacja  realizowane w 2019 roku:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

w kategorii z naciskiem  "Transfer wiedzy i Innowacje" (P1):                                                                                                                                                                                                                               

1) XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo 2019 – przedsięwzięcie edukacyjne (seminarium 29-06-2019 r.,                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2) Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi-warsztaty dla  uczniów (13-16.09.2019 r., 17-18.09.2019 r., 19-20.09.2019 r.) ZS w 

Niećkowie, warsztaty dla  bezrobotnych (04-05.09.2019 r. GOK Boćki, 24-25.09.2019 r. Urząd Gminy Kołaki Kościelne, 24-25.09.2019 r. PUP 

Zambrów, 26-27.09.2019 r. PUP Bielsk Podlaski), wyjazd studyjny  do Wrocławia na plantację drzew tlenowych ( 10-12.06.2019 r.), 2 konferencje  

dotyczące upraw drzew tlenowych ( 09.09.2019 r. –Boćki, 23.09.2019 – Siemianówka),                                                                                                                                                 

3) „Polsko-Węgierskie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny” - 9-13 

września 2019 r.  wyjazd na Węgry,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4) „Kultywowanie tradycji ludowych oraz rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego” - szkolenia pn. ‘Rozwój 

przedsiębiorczości wiejskiej” 11.10.2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                          

5) Eko Smaki Podlasia - 14.07.2019 seminarium,                                                                                                                                                                                          

6) VII Festyn sportowo - rekreacyjny i piknik rolniczy „Powitanie Lata u Ossolińskich”   02.06.2019 - 2 szkolenia 100 uczestników,                                                                                                                                                                                                            

7) Ułatwienie wymiany wiedzy w zakresie wdrażania wielofunduszowego RLKS - spotkanie informacyjne 9 kwietnia 2019 r.,  Białystok, Supraśl                                                                                                                                                                                                                                                                     

8) Wymiana wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów nakierowanych na rozwój obszarów wiejskich   spotkanie informacyjne 09-10.12.2019 

Supraśl                                                                                                                                                                                                                                                                                              

w kategorii z  naciskiem na "Żywotność i konkurencyjność gospodarstw" (P2):                                                                                                                                                     

1) PSZCZELARSKIE ABC - seminarium i warsztaty 27-28.08.2019 r. Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli,                                                                                                                                                                                       

2) Czynniki sukcesu wspólpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów - 30.10.2019 r. konferencja                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3) Inseminacja bydła mlecznego sposobem na zwiększenie rentowności gospodarstwa 2 wyjazdy studyjne 02-03.09.2019 oraz 04-05.09.2019 - 

WCHiRZ w Poznaniu(Tulce), GR Drzewce (Drzewce), IZ PIB Pawłowice (Pawłowice),                                                                                                                                                                                                                                             

4) Cykl innowacyjnych warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych w zakresie doboru odmian  -warsztaty polowe 23 maja 2019 r  i 

3 czerwca 2019 r., 5 czerwca 2019 r., 6 czerwca  2019 r.  i 7 czerwca 2019 r.  11 czerwca 2019 r. osób,  12 czerwca 2019 r.                                                                                           

5) Jak optymalnie wyzwolić potencjał regionu w zakresie jego rozwoju z wykorzystaniem żywności wysokiej jakości oraz skracania łańcucha dostaw 

? -  5-6.06.2019 r.  Szelment                                                                                                                                                                                                                                             

6) Jak samorząd może animować rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój krótkich łańcuchów dystrybucji żywności? – konferencja  22.11.2019 r. 

Białystok                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7) Elastyczność prawa żywnościowego w zakresie produkcji lokalnej – konferencja -13.11.2019 r. Białystok,                                                                                                                                                          

w kategorii z naciskiem na  "Organizację łańcucha żywnościowego i zarządzanie ryzykiem" (P3 ) :                                                                                                                               

1) Nowoczesne gospodarstwo pszczelarskie - wyjazd studyjno-kooperacyjny PZP 18-20.10.2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2) Idea Kilometra Zero szansą na rozwój obszarów wiejskich – wyjazd studyjny  25 – 29.07.2019 Włochy,                                                                                                                                                                                                                                             

3) „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim”- szkolenie 26.09.2019 r. Puławy, 

szkolenie 18.10.2019 Łomża, szkolenie 19.10.2019 Łomża, szkloenie 21.10.2019   Łomża, szkolenie 24.10.2019 Pokrzydowo, szkolenie 30.10.2019 

Łomża, wyjazd studyjny 26-28.09.2019  Kazimierz Dolny, wyjazd studyjny 24-26.10.2019  Toruń , kongres 29.10.2019 r. Łomża                                                                                                                                                                                                                                                                          

w kategorii  z naciskiem na "Włączenie społeczne i rozwój gospodarczy" (P6):                                                                                                                                                                                              

1) „Szkółka Pszczelarska” - warsztaty -10 spotkań                                                                                                                                                                                                                         

2)  Wizyta studyjna do Francji w dniach 18-22 września 2019 r. pn.  „Dobre przykłady w zakresie rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody 

oraz  dziedzictwie kulturowym”                                                                                                                                                                                                                                                  

3)  „Wizyta studyjna w Bieszczady”  27-30.08.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4)  „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania - wymiana wiedzy i doświadczeń” -   konferencja 05-06.09.2019 Białowieża                                                                         

5)  Obszary wiejskie szansą na lepsze "jutro" - wyjazd studyjny 24-30.06.2019 Chorwacja,                                                                                                          

6) Produkt lokalny -czyli aktywnie i lokalnie- warsztaty 03.08.2019 Wiżajny, 13.09.2019 - Czarna Wieś Kościelna, 18-19.07.2019 wyjazd studyjny                                                                                                                                                                                                                                                                             

7) Edukacja Lokalna na Podlasiu Nadbużańskim - cykl 3 warsztatów edukacyjnych 24.06.2019 -Drohiczyn, 23-24.06.2019 r.- Putkowice Nadolne , 07-

09.08.2019 r. wizyta studyjna Dolina Baryczy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8) „Szelment 2.0-uczmy się od najlepszych”- wyjazd studyjny 11-15.09.2019 r. Włochy                                                                                                             

9) Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach  rolnych  - Warsztaty  :21.10.2019 r. w Pokaniewie gm. 

Milejczyce, 28.10.2019 r. w Sielcu, 31.10.2019 r. w Topczewie, 26.11.2019 r. w Łapach, 23.10.2019 r. Narewka, 15.11.2019 r. Milejczyce , 

16.11.2019 r. Łapy.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

10)   Olimpiada Aktywności Wiejskiej - 17.07.2019 Białystok,                                                                                                                                                                                                                 

11) Konferencja pn. "Aktywizacja lokalnych społeczności - zasady ubiegania się o środki UE oraz krajowe na działalność OSP" - 22-23 czerwiec 2019 

r. zł. – Boćki                                                                                                                                                                                                                                                                                    

12)  Forum Podlaskiej Sieci LGD - konferencja 13-14.06.2019,  Gawrych Ruda                                                                                                                                                                                               

Inne /Mieszane                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1)  Spotkanie informacyjne z LGD 19.06.2019r., Białystok                                                                                                                                                                                               

2) Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW  7.11.2019,   Białystok                                                                                                                                                       

3) spotkanie informacyjne dla Partnerów KSOW 24.05.2019 r.   Białystok                                                                                                                                                                                           

4) Spotkanie informacyjne dla LGD 30.01.2019 r.  Białystok                                                                                                                                                                                                                         

5) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe  dla Partnerów KSOW 30.01.2019 r., Białystok                                                                                                                                                                  

6) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW 27.06.2019 r,   Białystok                                                                                                                                                             

7) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW 28.11.2019 r. Białystok                                                                                                                                                                                                                              

8) Spotkanie informacyjne dla LGD 19.03.2019 r. Białystok 

Rok

Rodzaj działania szkoleniowego



2019 0

2020 2647 335 0 2982 10 181 27 0 10

RAZEM 2647 335 0 2982 10 181 27 0 10

7. Wsparcie dla LEADER / RLKS, współpracy międzyterytorialnej i wspólnych inicjatyw 

7.1 Liczba inicjatyw współpracy

Komentarze (proszę 

uwzględnić tutaj 

wszelkie trudności / 

problemy z definicją/ 

pomiarem wskaźników)              Rok

Liczba wydarzeń 

poświęconych 

współpracy

Liczba osób 

zaangażowanych w 

te wydarzenia

… w tym liczba osób z 

innych Państw 

Członkowskich UE

… w tym liczba osób 

z innych regionów 

(do wypełnienia 

tylko przez JR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 4 141 0 0

RAZEM 4 141 0 0

8. Budżet sieci w PLN Komentarz 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Koszty związane z działalnością/planem działania 0 0 0 0 0 0 1538207,81

Operacja  realizowane w 2019 roku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1) XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo 2019 – przedsięwzięcie edukacyjne (seminarium 29-06-2019 r. 260 uczestników,                                                                                                                                                                                                                                                        

2) Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi-warsztaty dla 50 uczniów (13-16.09.2019 r., 17-18.09.2019 r., 19-20.09.2019 r.) ZS w 

Niećkowie, warsztaty dla 50 bezrobotnych (04-05.09.2019 r. GOK Boćki, 24-25.09.2019 r. Urząd Gminy Kołaki Kościelne, 24-25.09.2019 r. PUP 

Zambrów, 26-27.09.2019 r. PUP Bielsk Podlaski), wyjazd studyjny dla 20 osób do Wrocławia na plantację drzew tlenowych ( 10-12.06.2019 r.), 2 

konferencje  dla 50 osób, dotyczące upraw drzew tlenowych ( 09.09.2019 r. –Boćki, 23.09.2019 – Siemianówka),                                                                                                                                                  

3) „Polsko-Węgierskie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny” - 9-13 

września 2019 r.  wyjazd na Węgry,  41 uczestników w tym 3 przedstawiecli LGD  i  3 doradców,                                                                                                                                                         

4) „Kultywowanie tradycji ludowych oraz rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego” szkolenia pn. ‘Rozwój 

przedsiębiorczości wiejskiej” 11.10.2019 r.  -50 osób                                                                                                                                                                             

5) Eko Smaki Podlasia - 14.07.2019 seminarium 59 uczestników w tym 2 przedstawiecieli LGD, 14.07.2019 r.                                                                                                     

6) VII Festyn sportowo - rekreacyjny i piknik rolniczy „Powitanie Lata u Ossolińskich”   02.06.2019 - 2 szkolenia 100 uczestników,                                                                       

7) Ułatwienie wymiany wiedzy w zakresie wdrażania wielofunduszowego RLKS - spotkanie informacyjne 9 kwietnia 2019 r.,  Białystok, Supraśl 25 

osób  w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego oraz LGD.                                                                                                                                                                                                              8)Wymiana 

wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów nakierowanych na rozwój obszarów wiejskich   spotkanie informacyjne 09-10.12.2019 Supraśl 16 

przedstawicieli z 4 urzędów marszałkowskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9) PSZCZELARSKIE ABC - seminarium i warsztaty 27-28.08.2019 r. Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, 20 uczestników w tym 1 doradca,                                                                                                                                                                                                                                                                   

10) Czynniki sukcesu wspólpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów - 30.10.2019 r. konferencja 65 uczestników w 

tym 13 doradców rolnych, 10 przedstawicieli um, KOWR, ARiMR, PIR                                                                                                                                                                  

11) Inseminacja bydła mlecznego sposobem na zwiększenie rentowności gospodarstwa 2 wyjazdy studyjne 02-03.09.2019 oraz 04-05.09.2019 - 

WCHiRZ w Poznaniu(Tulce), GR Drzewce (Drzewce), IZ PIB Pawłowice (Pawłowice) 28 uczestników,                                                                                                                                                                                                                                             

12) Cykl innowacyjnych warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych w zakresie doboru odmian  -warsztaty polowe 23 maja 2019 r. 

(uczestniczyło 45 osób) i 3 czerwca 2019 r. (26 osób), 5 czerwca 2019 r. (25 osób), 6 czerwca  2019 r. (30 osób) i 7 czerwca 2019 r. ( 30 osób) 11 

czerwca 2019 r. w warsztatach uczestniczyło 155 osób,  12 czerwca 2019 r. – 82 osoby                                                                                                                                                  

13) Jak optymalnie wyzwolić potencjał regionu w zakresie jego rozwoju z wykorzystaniem żywności wysokiej jakości oraz skracania łańcucha 

dostaw ? -  5-6.06.2019 r.  Szelment   33 osoby,                                                                                                                                                                                                                                     

14) Jak samorząd może animować rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój krótkich łańcuchów dystrybucji żywności? – konferencja  22.11.2019 

r. Białystok 63 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                               

15) Elastyczność prawa żywnościowego w zakresie produkcji lokalnej – konferencja -13.11.2019 r. Białystok   68 osób,                                                                                                                                                                                                                                                   

16) Nowoczesne gospodarstwo pszczelarskie - wyjazd studyjno-kooperacyjny PZP 18-20.10.2019 r. 45 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

17) Idea Kilometra Zero szansą na rozwój obszarów wiejskich – wyjazd studyjny  25 – 29.07.2019 Włochy - 20 uczestników w tym 6 przedstawicieli 

LGD,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

18) „NATURA-lnie LOKALNIE – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim”- szkolenie 26.09.2019 r. Puławy- 

30 uczestników, szkolenie 18.10.2019 Łomża 20 uczestników, szkolenie 19.10.2019 Łomża 20 uczetników, szkloenie 21.10.2019   Łomża 20 

uczestników, szkolenie 24.10.2019 Pokrzydowo 30 uczestników, szkolenie 30.10.2019 Łomża 20 uczestników, wyjazd studyjny 26-28.09.2019  

Kazimierz Dolny 30 uczestników, w tym 5 przedstawicieli LGD, wyjazd studyjny 24-26.10.2019   Toruń 30 uczestników w tym 5 przedstawicieli LGD, 

kongres 29.10.2019 r. Łomża 285 uczestników w tym 10 gości zagranicznych, 10 przedstawicieli LGD, 10 doradców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

19) „Szkółka Pszczelarska” - warsztaty (10 spotkań dla 20 osób),                                                                                                                                                        

20)  Wizyta studyjna do Francji w dniach 18-22 września 2019 r. pn.  „Dobre przykłady w zakresie rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody 

oraz  dziedzictwie kulturowym” (12 uczestników) w tym 12 przedstawqicieli LGD                                                                                                                                                                                   

21)  „Wizyta studyjna w Bieszczady”  27-30.08.2019 -(18 uczestników w tym 18 przedstwicieli LGD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

22)  „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania - wymiana wiedzy i doświadczeń” -   konferencja 05-06.09.2019 Białowieża    50 uczestnijków w 

tym 31 przedstawicieli  LGD,                                                                                                                                                                                                                                        

23)  Obszary wiejskie szansą na lepsze "jutro" - wyjazd studyjny 24-30.06.2019 Chorwacja, 22 uczestników w tym 21  przedstawicieli  LGD, 24) 

Produkt lokalny -czyli aktywnie i lokalnie- warsztaty 03.08.2019 Wiżajny- 15 osób, 13.09.2019 - Czarna Wieś Kościelna- 15 osób, w tym 2    

przedstawicieli  LGD, 18-19.07.2019 wyjazd studyjny -30 osób w tym 2  przedstawicieli  LGD,                                                                                                   

25) Edukacja Lokalna na Podlasiu Nadbużańskim - cykl 3 warsztatów edukacyjnych 24.06.2019 -Drohiczyn, 23-24.06.2019 r.- Putkowice Nadolne 15 

osób, 07-09.08.2019 r. wizyta studyjna Dolina Baryczy -18 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

26) „Szelment 2.0-uczmy się od najlepszych”- wyjazd studyjny 11-15.09.2019 r. Włochy 21 uczestników w tym 1 przedstwieciel LGD                                                              

27) Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach  rolnych  - Warsztaty  :21.10.2019 r. w Pokaniewie gm. 

Milejczyce (20 osób), 28.10.2019 r. w Sielcu (17 osób), 31.10.2019 r. w Topczewie (16 osób), 26.11.2019 r. w Łapach (16 osób)., 23.10.2019 r. 

Narewka ( uczestniczyło 20 osób), 15.11.2019 r. Milejczyce (22 osoby), 16.11.2019 r. Łapy ( 21 osób).                                                                                             

28)   Olimpiada Aktywności Wiejskiej - Białystok 17.07.2019 ( 51 osób),                                                                                                                                                                                                           

29) Konferencja pn. "Aktywizacja lokalnych społeczności - zasady ubiegania się o środki UE oraz krajowe na działalność OSP" - 22-23 czerwiec 2019 

r. zł. – Boćki-200 osób,                                                                                                                                                                                                                                             

30)  Forum Podlaskiej Sieci LGD - konferencja 13-14.06.2019 Gawrych Ruda- 41 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

31) Spotkanie informacyjne z LGD 19.06.2019r. 15 osób (w tym 14 przedstawicicieli LGD), Białystok                                                                                                                                                                                                     

32) Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW  7.11.2019 - 85  osób,    Białystok                                                                                                                            

33) spotkanie informacyjne dla Partnerów KSOW 24.05.2019 r. - 27 osób,  Białystok                                                                                                                                                                       

34) Spotkanie informacyjne dla LGD 30.01.2019 r. 25 osób ( w tym 25 przedstawicieli LGD),  Białystok                                                                                                                                                                                                              

35) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe  dla Partnerów KSOW 30.01.2019 r. 100 osób ( w tym 15 przedstawicieli LGD),   Białystok                                                                                                                        

36) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW 27.06.2019 r. 67 osób, Białystok                                                                                                                                   

37) Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów PROW 28.11.2019 48 osób   Białystok                                                                                                                                                                                             

38) Spotkanie informacyjne dla LGD  19.03.2019 r.Białystok- 14 przedstawicieli LGD

1) Ułatwienie wymiany wiedzy w zakresie wdrażania wielofunduszowego RLKS - spotkanie informacyjne 9 kwietnia 2019 r.,  Białystok, Supraśl 25 

osób  w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego oraz LGD.                                                                                                                                                                                                                                                          

2) „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania - wymiana wiedzy i doświadczeń” -   konferencja 05-06.09.2019 Białowieża    50 uczestnijków w tym 

31 przedstawicieli  LGD,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3) Forum Podlaskiej Sieci LGD - konferencja 13-14.06.2019 Gawrych Ruda- 41 osób,                                                                                                                                                                                                                           

4) Spotkanie z LGD  30.01.2019 r. Białystok 25 przedstawicieli LGD  



- w tym wydarzenia 

W kosztach 

funkcjonowania ujęte 

zostały koszty związane 

z wynagrodzeniami 

pracowników, koszty 

delegacji, szkoleń i inne  

niezbędne do 

funkcjonowania JR 

KSOW 1321820,92

- w tym związane z narzędziami komunikacji 112661,9

- w tym związane z innymi działaniami 103724,99

2. Koszty funkcjonowania (wszystkie koszty administracyjne, materiały, koordynacja, itp.) Proszę 

określ je w komentarzach. 351557,71

Całkowite wsparcie (wydatki publiczne) na utworzenie i prowadzenie KSOW 0 0 0 0 0 0 1889765,52


