
Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - Jednostka Regionalna KSOW w Województwie Podlaskim - kwiecień 2020

Wskaźnik Jednostka 2020 2021 2020 2021 2020 2021

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

1 1 1 3

RLKS – czyli co ciekawego udało się zrealizować w 

województwie podlaskim w wyniku realizacji 

wielofunduszowych strategii? 

Cel operacji: Celem operacji jest wzrost świadomości społeczeństwa w 

zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana wiedzy i 

dotychczasowych doświadczeń, w tym wskazanie możliwości efektywnego 

wykorzystania potencjału regionu wśród podmiotów biorących udział w 

rozwoju obszarów wiejskich poprzez zaprezentowanie przykładów 

wykorzystania funduszy UE w woj. podlaskim. Przedmiot operacji: 

Identyfikacja, zgromadzenie i upowszechnienie przykładów operacji 

zrealizowanych ze środków PROW 2014-2020, dzięki którym podmioty 

uczestniczące w rozwoju obszarów wiejskich  będą mogły zapoznać się z 

zastosowanymi rozwiązaniami w województwie podlaskim. Temat operacji: 

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu 

rozwoju obszarów wiejskich,  Upowszechnianie wiedzy w zakresie 

planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału 

ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Seminarium/ spotkanie

Liczba seminariów/ 

spotkań / Liczba 

uczestników 

seminariów/ spotkań

min. 2/ min. 

35

Przedstawiciele LGD oraz samorządów 

województw
II - IV - 50 000,00 - 50 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

2 6 5 4 Forum Podlaskiej Sieci LGD

Cel operacji:  Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji  LGD w procesie 

wdrażania RLKS. Przedmiot operacji: Wsparcie kompetencyjne LGD w 

procesie wdrażania LSR/RLKS poprzez zorganizowanie forum LGD, wymiana 

doświadczeń LGD, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie RLKS. 

Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju 

lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i 

środowiskowego danego obszaru.

Konferencja

Liczba konferencji/ 

Liczba uczestników 

konferencji

1/min. 25
Przedstawiciele LGD oraz instytucji 

zarządzającej/ wdrażającej RLKS
III - 20 000,00 - 20 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

3 2 1 6
Cykl warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół 

rolniczych w zakresie doboru odmian

Cel operacji: Propagowanie szeroko pojętej wiedzy rolniczej, zarówno 

teoretycznej jak i praktycznej.  Rozwijanie zainteresowań uczniów 

rolnictwem, upowszechnianie wzorców racjonalnego gospodarowania 

gruntami rolnymi. Nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami. Przedmiot 

operacji: Propagowanie wśród młodych rolników/przyszłych producentów 

racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi, uświadomienie im czym 

jest rekomendacja odmian. Temat operacji: Upowszechnianie wiedzy w 

zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, 

leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Warsztaty
Liczba warsztatów/ 

uczestnicy warsztatów
2/min. 80

Uczniowie i nauczyciele szkół rolniczych 

z województwa podlaskiego
II - 16 000,00 - 16 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

4 6 1 6
Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła 

dochodu w gospodarstwach rolnych

Cel operacji: Celem operacji jest ułatwienie wymiany wiedzy w zakresie 

wytwarzania produktów z dostępnych w gospodarstwie rolnym surowców 

oraz popularyzacja przetwórstwa, jako dodatkowego źródła dochodu. 

Przedmiot operacji:  Zapoznanie uczestników warsztatów z metodami 

wytwarzania produktów spożywczych i przemysłowych w warunkach 

domowych oraz zachęcenie osób zamieszkujących obszary wiejskie do 

rozpoczęcia  działalność, w zakresie działalności związanej z turystyką 

wiejską lub małym przetwórstwem. Temat operacji: Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu 

wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w 

obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc 

pracy.      

Warsztaty
Liczba warsztatów/ 

uczestnicy warsztatów
2/min. 30

Osoby rozważające podjęcie 

działalności gospodarczej w zakresie 

turystyki wiejskiej lub małego 

przetwórstwa zamieszkujące obszary 

wiejskie województwa podlaskiego, 

koła gospodyń wiejskich

II - 19 000,00 - 19 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

5 6 5 11 Olimpiada Aktywności Wiejskiej

Cel operacji: Aktywizacja oraz wzmocnienie potencjału społecznego 

mieszkańców obszarów wiejskich. Przedmiot operacji: Ukazanie najlepszych 

praktyk związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Temat operacji: 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez 

podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż 

wskazane w pkt. 4.6.   

Konkurs
Liczba konkursów/ 

uczestnicy konkursów
1/min. 25

Lokalni liderzy wiejscy, sołtysi, 

reprezentanci organizacji 

pozarządowych, przedstawiciele 

samorządu gminnego oraz środowiska 

zainteresowane rozwojem obszarów 

wiejskich województwa podlaskiego

II-IV - 50 000,00 - 50 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

6 5 11 Olimpiada Aktywności Wiejskiej

Cel operacji: Aktywizacja oraz wzmocnienie potencjału społecznego 

mieszkańców obszarów wiejskich. Przedmiot operacji: Ukazanie najlepszych 

praktyk związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Temat operacji: 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez 

podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż 

wskazane w pkt. 4.6.   

Konkurs
Liczba konkursów/ 

uczestnicy konkursów
1/min. 25

Lokalni liderzy wiejscy, sołtysi, 

reprezentanci organizacji 

pozarządowych, przedstawiciele 

samorządu gminnego oraz środowiska 

zainteresowane rozwojem obszarów 

wiejskich województwa podlaskiego

II-IV - 60 000,00 - 60 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

6 6 5 11

Konferencja pn. "Aktywizacja lokalnych społeczności - 

zasady ubiegania się o środki UE oraz krajowe na 

działalność OSP"

Cel operacji: Celem operacji jest przekazanie rozwiązań i wiedzy w zakresie 

ubiegania się o środki UE oraz krajowe na działalność OSP. Przedmiot 

operacji:  Zapoznanie uczestników konferencji z możliwościami jakie dają 

fundusze UE i krajowe oraz zachęcenie osób zamieszkujących obszary 

wiejskie do większej aktywności na rzecz lokalnych społeczności. Temat 

operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż 

wskazane w pkt. 4.6.  

Konferencja
Liczba konferencji/ 

uczestnicy konferencji
1/ min. 40

Osoby zamieszkujące obszary wiejskie 

województwa podlaskiego
II-IV - 20 000,00 - 20 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

Budżet brutto operacji  

(w zł)
Koszt kwalifikowalny operacji (w zł)

Wnioskodawca Siedziba wnioskodawcyCel, przedmiot i temat operacji Forma realizacji operacji

Wskaźniki monitorowania realizacji 

operacji
Grupa docelowa

Harmonogram / termin 

realizacji 

(w ujęciu kwartalnym)L.p.
Priorytet 

PROW
Cel KSOW

Działanie 

KSOW
Nazwa/tytuł operacji

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany:  Wprowadzona zmiana dotyczy aktualizacji kwoty przedsięwzięcia. Zwiększenie planowanej kwoty jest podyktowane chęcią zorganizowania podsumowania konkursu podczas którego zaprezentowane zostaną najciekawsze inicjatywy oraz nastąpi wręczenie nagród. 

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany:  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami związanymi z przemieszczaniem się zaplanowane na 21-22 maja br. przedsięwzięcie nie może zostać zrealizowane.



7 6 5 11 „Lato u Ossolińskich”

Cel operacji: Celem operacji jest informowanie i rozpowszechnianie 

wykorzystywanych w nowoczesnym rolnictwie rozwiązań organizacyjnych i 

technicznych metod produkcji, uprawy roślin i hodowli zwierząt oraz 

ekonomicznych aspektów gospodarki rolnej a także promowanie 

tradycyjnych regionalnych produktów żywnościowych. Przedmiot 

operacji:.Przedmiotem operacji jest organizacja pikniku rolniczego pn. 

„Powitanie Lata u Ossolińskich”. Temat operacji: Temat 5: Upowszechnianie 

wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców 

obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego; Temat 9: Promocja 

jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju 

zawodowego.

Szkolenie/ Wydarzenie plenerowe

Liczba szkoleń/ Liczba 

uczestników szkoleń/  

Liczba wydarzeń 

plenerowych

1/ min. 50 / 1

Osoby zamieszkujące obszary wiejskie 

województwa podlaskiego, uczniowie 

szkół rolniczych

II - 25 000,00 - 25 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

8 6 2 12 „Sery Korycińskie – jak je ugryźć ?”

Cel operacji: Zwiększenie wiedzy na temat praktycznego wykorzystania sera 

korycińskiego. Przedmiot operacji:  Przedmiotem operacji jest druk książki 

pn. „Sery Korycińskie – jak je ugryźć ?”, z przepisami na potrawy z serem 

korycińskim. W publikacji zostało zebranych ponad sto przepisów na 

potrawy z serem korycińskim. Temat operacji: Temat 7: Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu 

wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w 

obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc 

pracy; Temat 9: Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca 

Publikacja
Liczba tytułów 

publikacji/ Nakład 
1/2500 Ogół społeczeństwa II-IV - 50 000,00 - 50 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

9 1 1 6 Forum rybactwa śródlądowego

Cel operacji: Celem operacji jest wymiana wiedzy związanej z szeroko pojętą 

racjonalną gospodarką rybacką prowadzoną na obszarze województwa 

podlaskiego. Przedmiot operacji:  uświadomienie uczestnikom konferencji: 

dzierżawcom obwodów rybackich, władzom samorządowym i rządowym, 

rolnikom i hodowcom, producentom związanych na co dzień z branżą 

rybacką jak ważna jest racjonalna gospodarka rybacka, przeciwdziałanie 

zanieczyszczeniu akwenów wynikającym z niewłaściwego prowadzenia 

produkcji rolniczej oraz turystyki. Temat operacji: Wspieranie tworzenia 

sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich 

przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie.

Konferencja

Liczba konferencji/ 

Liczba uczestników 

konferencji

1/min. 25

dzierżawcy obwodów rybackich, 

przedstawiciele władz samorządowych 

i rządowych, rolnicy, przedsiębiorcy, 

przedstawiciele Lokalnej Grupy 

Rybackiej

III-IV - 25 000,00 - 25 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

10 3 3 10 Prezentacja osiągnięć i promocja podlaskiego rolnictwa

Cel operacji: Prezentacja i promocja ekologicznych, tradycyjnych i 

regionalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości z województwa 

podlaskiego. Przedmiot operacji: Zaprezentowanie dorobku podlaskiego 

rolnictwa szczególnie w obszarze dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. 

Temat operacji: Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca 

do życia i rozwoju zawodowego.          

Targi/ wystawy Liczba targów/wystaw min. 1

Odwiedzający targi, potencjalni 

konsumenci  produktów rolno- 

spożywczych, producenci żywności 

wysokiej jakości - wystawcy podczas 

targów

III - 20 000,00 - 20 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

11 6 5 11 Produkty rolne z Podlaskiego w walce z cukrzycą

Cel operacji: Promocja zdrowego stylu życia na obszarach wiejskich oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorujacych na cukrzycę. 

Przedmiot operacji: Edukacja mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie 

promocji zdrowego stylu życia oraz walka z wykluczeniem społecznym 

związanym z cukrzycą typu II. Temat operacji: Promocja jakości życia na wsi 

lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.      

Spotkania informacyjno-edukacyjne

Liczba spotkań 

informacyjno-

edukacyjnych/ Liczba 

uczestników spotkań 

informacyjno-

edukacyjnych

min. 1/ min. 

50

Ogół społeczeństwa (w szczególności 

mieszkancy obszarów wiejskich, osoby 

chorujace na cukrzycę typu II)

II - IV - 30 000,00 - 30 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

12 5 1 9
W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań 

odnawialnych źródeł energii

Cel operacji: Propagowanie wśród mieszkańców obszarów wiejskich 

instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE) a w 

szczególności przydomowych biogazowni oraz realizacji przez rolników 

wspólnych inwestycji w tym zakresie. Przedmiot operacji: Przedmiotem 

operacji jest organizacja wyjazdu studyjnego , w trakcie którego poruszone 

zostaną zagadnienia odnawialnych źródeł energii w tym przydomowych 

biogazowni oraz współpracy pomiędzy rolnikami w tym zakresie.  Temat 

operacji: Temat 5: Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji 

wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów 

środowiska naturalnego.

Wyjazd studyjny

Liczba wyjazdów 

studyjnych/ Liczba 

uczestników wyjazdów 

studyjnych 

1/min.25
Mieszkańcy terenów wiejskich 

województwa podlaskiego
II-IV - 77 000,00 - 77 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

13 2 1 6

Elastyczność prawa żywnościowego w zakresie produkcji 

lokalnej - spotkanie poświęcone wymianie wiedzy 

tematycznej związanej z przepisami higienicznymi 

mającymi wpływ na rozwój obszarów wiejskich ze 

szczególnym uwzględnieniem rolniczego handlu 

detalicznego oraz inkubatorów kuchennych

Cel operacji: Propagowanie elastycznego podejścia do respektowania 

przepisów higienicznych. Przedmiot operacji: Zorganizowanie konferencji 

związanej z propagowaniem podejścia do producenta, które zapewnia 

odpowiedni poziom higieny, a jednocześnie jest możliwy do respektowania 

przez małych producentów. Temat operacji: Wspieranie tworzenia sieci 

współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez 

podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie.

Konferencja
Liczba konferencji/ 

liczba uczestników
1/min. 50

Przedstawiciele inspekcji nadzoru w 

zakresie bezpieczeństwa żywności.
III-IV - 20 000,00 - 20 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

14 6 1 3

Gromadzenie przykładów operacji realizowanych  w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-

2020 w województwie podlaskim

Cel operacji: Celem operacji jest wzrost świadomości społeczeństwa w 

zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich i możliwości uzyskania 

dofinansowania przedsięwzięć mających wpływ na rozwój tych obszarów 

poprzez zaprezentowanie przykładów wykorzystania funduszy UE w woj. 

podlaskim. Przedmiot operacji: Identyfikacja, zgromadzenie i 

upowszechnienie przykładów operacji zrealizowanych ze środków PROW 

2014-2020, dzięki którym potencjalni beneficjenci programu będą mogli 

zapoznać się z zastosowanymi rozwiązaniami. Temat operacji: 

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu 

rozwoju obszarów wiejskich,  Upowszechnianie wiedzy w zakresie 

planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału 

ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Audycje telewizyjne wraz z emisją

Audycje telewizyjne – 

forma elektroniczna 

dostępna w internecie 

min .2

Mieszkańcy terenów wiejskich, rolnicy, 

doradcy rolniczy, przedstawiciele 

samorządu lokalnego oraz podmiotów 

wspierających rozwój obszarów 

wiejskich.  

II-IV - 30 000,00 - 30 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany:  Zaplanowane przedsięwzięcie nie uzyskało pozytywnej rekomendacji Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020, w związku z powyższym należy je usunąć z planu operacyjnego.

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany:  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami związanymi z przemiezczaniem się zaplanowane na czerwiec br. przedsięwzięcie nie zostanie zrealizowane w 2020 roku.



6 1 3

Gromadzenie przykładów operacji realizowanych  w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-

2020 w województwie podlaskim

Cel operacji: Celem operacji jest wzrost świadomości społeczeństwa w 

zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich i możliwości uzyskania 

dofinansowania przedsięwzięć mających wpływ na rozwój tych obszarów 

poprzez zaprezentowanie przykładów wykorzystania funduszy UE w woj. 

podlaskim. Przedmiot operacji: Identyfikacja, zgromadzenie i 

upowszechnienie przykładów operacji zrealizowanych ze środków PROW 

2014-2020, dzięki którym potencjalni beneficjenci programu będą mogli 

zapoznać się z zastosowanymi rozwiązaniami. Temat operacji: 

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu 

rozwoju obszarów wiejskich,  Upowszechnianie wiedzy w zakresie 

planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału 

ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Audycje telewizyjne wraz z emisją

Audycje telewizyjne – 

forma elektroniczna 

dostępna w internecie/ 

i/ lub telewizji 

min .2

Mieszkańcy terenów wiejskich, rolnicy, 

doradcy rolniczy, przedstawiciele 

samorządu lokalnego oraz podmiotów 

wspierających rozwój obszarów 

wiejskich.  

II-IV - 30 000,00 - 30 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

15 3 1 9 Produkt lokalny - dobre praktyki 

Cel operacji:  Celem operacji jest zwiększenie wiedzy producentów o 

możliwościach promocji i rozwoju lokalnych łańcuchów dystrybucji 

żywności. Przedmiot operacji: Identyfikacja, zgromadzenie i 

upowszechnienie w województwie podlaskim dobrych praktyk sprzyjających 

propagowaniu przetwórstwa w krótkim łańcuchu dystrybucji. Temat 

operacji: Wspieranie inicjowania inicjatyw na obszarach wiejskich 

związanych z polityką jakości żywności.

Cykl artykułów prasowych
Artykuły/wkładki w 

prasie i w internecie
min. 10 Rolnicy, obecni i potencjalni producenci II-IV 33 000,00 - 33 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

3 1 9 Produkt lokalny - dobre praktyki 

Cel operacji:  Celem operacji jest zwiększenie wiedzy producentów o 

możliwościach promocji i rozwoju lokalnych łańcuchów dystrybucji 

żywności. Przedmiot operacji: Identyfikacja, zgromadzenie i 

upowszechnienie w województwie podlaskim dobrych praktyk sprzyjających 

propagowaniu przetwórstwa w krótkim łańcuchu dystrybucji. Temat 

operacji: Wspieranie inicjowania inicjatyw na obszarach wiejskich 

związanych z polityką jakości żywności.

Cykl artykułów prasowych i audycji

Artykuły/wkładki w 

prasie i w internecie/ 

Audycje telewizyjne/ i / 

lub radiowe

min. 10/ min. 

5
Rolnicy, obecni i potencjalni producenci II-IV 78 000,00 - 78 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

16 6 5 11 Konkurs - Aktywna wieś w obiektywie

Cel operacji: Aktywizacja oraz wzmocnienie potencjału społecznego 

mieszkańców obszarów wiejskich. Przedmiot operacji: Ukazanie najlepszych 

praktyk związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Temat operacji: 

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez 

podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż 

wskazane w pkt. 4.6.   

Konkurs
Liczba konkursów/ 

uczestnicy konkursów
1/min. 25

Lokalni liderzy wiejscy, sołtysi, 

reprezentanci organizacji 

pozarządowych, przedstawiciele 

samorządu gminnego oraz środowiska 

zainteresowane rozwojem obszarów 

wiejskich województwa podlaskiego

II-IV - 15 000,00 - 15 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

17 6 1 6 Uprawa ziół w województwie podlaskim

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie wiedzy mieszkaców 

województwa podlaskiego w zakresie uprawy ziół oraz popularyzacja 

przetwórstwa, jako dodatkowego źródła dochodu. Przedmiot operacji: 

Identyfikacja, zgromadzenie i upowszechnienie w województwie podlaskim 

dobrych praktyk związanych z uprawą ziół. Temat operacji: Wspieranie 

rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie 

poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.6.   

Publikacja Liczba publikacji 1
Rolnicy, obecni i potencjalni producenci, 

mieszkańcy obszarów wiejskich
II-IV - 17 000,00 - 17 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

18 6 5 11 Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Pszczelarstwie

Cel operacji: Upowszechnanie wiedzy w zakresie pszczelarstwa. Przedmiot 

operacji: Zachęcenie młodzieży do czynnego angażowania się w rozwój 

pszczelarstwa. Temat operacji: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w 

obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.6.   

Konkurs
Liczba konkursów/ 

uczestnicy konkursów
1/min. 25

Uczniowie szkół z województwa 

podlaskiego
II-IV - 10 000,00 - 10 000,00 -

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego

Białystok,

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

Liczba Kwota Liczba Kwota

RAZEM 15 460 000,00 - -

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany:  Wprowadzona zmiana dotyczy aktualizacji wskaźników, form realizacji operacji oraz kwoty. Rozszerzenie formy realizacji o audycje uatrakcyjni przekaz oraz pozwoli na dotarcie do większej ilości zainteresowanych podmiotów.

Operacje własne Operacje partnerów

Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: Konkurs aktywna wieś w obiektywie, ma za zadanie zebrać materiał filmowy z przeróżnych form aktywności lokalnych społeczności oraz zaangażować mieszkańców w proces oddolnego rozwijania swego otoczenia. Najlepsze inicjatywy przedstawione w materiale filmowym zostaną premiowane nagrodami finansowymi, do wykorzystania na kolejne inicjatywy sprzyjające aktywizacji mieszkańców i szeroko rozumianemu rozwojowi obszarów wiejskich. Z uwagi na ten fakt operacja sprzyja realizacji celu 4 KSOW.

Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji: Uprawa ziół jest specjalnością województwa podlaskiego, które wciąż nie wykorzystuje w pełni potencjału odnośnie małych przetwórni. Należy zauważyć, że tego typu zakłady mogą być finansowane w ramach PROW 2014-2020, a zebranie informacji o uprawie ziół daje szansę przekonania się, że  uprawa ziół oraz prowadzenie przetwórni nie jest zbyt skomplikowane.

Uzasadnienie wprowadzenia nowej operacji:  Rozwijanie pszczelarstwa leży w szeroko rozumianym interesie obszarów wiejskich. Ma to związek zarówno z kultywowaniem lokalnych tradycji, lecz również zrównoważonym rozwojem wsi. Powszechnie znanym faktem jest, jak wielkie znaczenie ma zapylenie roślin. Pszczelarstwo, aby mogło się rozwijać musi być odpowiednio promowane. 

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany: Wprowadzona zmiana dotyczy aktualizacji wskaźników do planowanej realizacji operacji.


