Operacje partnerów KSOW do Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 - Województwo Wielkopolskie - listopad 2021
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Nazwa/tytuł operacji

Cel, przedmiot i temat operacji
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Wymiana doświadczeń pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania
szansą na rozwój obszarów wiejskich

Organizacja wyjazdu studyjnego dla osób z obszaru działania Stowarzyszenia "Solidarni
w Partnerstwie" mającego na celu wzrost wiedzy umożliwiający wdrożenie rozwiązań i
dobrych praktyk na obszarze LGD Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie"

Współpraca międzyterytorialna LGD impulsem rozwoju

Wyjazd studyjny LGD na rzecz tworzenia sieci kontaktów i
wzmacniania współpracy

30 lat samorządu, 750 lat Rozdrażewa – doświadczenia i wyzwania w
rozwoju obszarów wiejskich

Organizacja wyjazdu studyjnego reprezentantów lokalnego partnerstwa LGD
"Wielkopolska z wyobraźnią mającego na celu poszerzenie ich wiedzy oraz aktywizację
w zakresie współpracy i lepszego wykorzystania zasobów LGD jako produktu
turystycznego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
poprzez nawiązanie kontaktu i wymianę doświadczeń z innym partnerstwem lokalnym

Organizacja wyjazdu studyjnego w celu promowania życia na wsi, podniesienia poziomu
wiedzy i świadomości na temat ochrony środowiska a także upowszechniania wiedzy w
zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału, społecznego i
środowiskowego oraz wymiany doświadczeń pomiędzy LGD "Między Ludźmi i
Jeziorami" a LGD "Krajna Złotowska"

Organizacja konferencji oraz wydanie ulotki w formie drukowanej i elektronicznej w
celu zwiększenia zaangażowania zainteresowanych stron we wdrażaniu z inicjatyw na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez zwiększanie wiedzy w zakresie
zrównoważonego planowania i zarządzania rozwojem jednostek wiejskich; współpracy
lokalnych liderów oraz promocji obszarów wiejskich i informacji o rezultatach tych
działań z terenu powiatu krotoszyńskiego i gostyńskiego.

Forma realizacji operacji
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Wyjazd studyjny

Wyjazd studyjny

Konferencja/kongres

Wyjazd studyjny
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Udział w XI Europejskich Targach Produktów Regionalnych

Organizacja wyjazdu studyjnego połączonego z przygotowaniem stoiska
wystawienniczego na targach w celu upowszechnienia wiedzy, wymiany doświadczeń i
promocji w zakresie dobrych praktyk tradycyjnej wytwórczości lokalnej i folkloru wśród
twórców ludowych, przedstawicieli zespołów folklorystycznych, Kół Gospodyń
Wiejskich i producentów lokalnych
Stoisko wystawiennicze/ punkt informacyjny na
tragach/imprezie plenerowej/ wystawie
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Poprzez tradycje w nowoczesność – konferencja Kół Gospodyń
Wiejskich

„Historycznie i sportowo nad Prosną”

Kolej wąskotorowa – produktem lokalnym mającym wpływ na
promocję i rozwój obszarów wiejskich

Kulinaria Puszczy Noteckiej

Celem operacji jest organizacja spotkania, które zaktywizuje i wskaże kierunki działań
oraz stworzy platformę do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń i integracji
między kołami gospodyń wiejskich działającymi w całej Wielkopolsce.

Celem operacji będzie organizacja imprezy plenerowej pn. „Historycznie i sportowo
nad Prosną”, która przyczyni się do zwiększenia udziału zainteresowanych stron we
wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ułatwieniu wymiany wiedzy
pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju oraz wymiany i rozpowszechniania
rezultatów działań, a także aktywizacji i integracji mieszkańców, wspierania włączenia
społecznego, rozwoju przedsiębiorczości, w tym małego przetwórstwa,
upowszechniania wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska
naturalnego i szeroko rozumianej promocji jakości życia na wsi.
Celem operacji jest wymiana doświadczeń oraz zwiększenie świadomości członków
grupy docelowej (przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i
stowarzyszeń, mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn w tym dzieci oraz mieszkańców
Powiatu Kaliskiego) na temat potencjału kolei wąskotorowej jako produktu lokalnego
przyczyniającego się do rozwoju obszarów wiejskich oraz możliwość podejmowania
inicjatyw promujących kolej wąskotorową oraz Gminę i Miasto Stawiszyn, a także
subregion poprzez organizację „Spotkania z koleją wąskotorową”, konferencji „Kolej

Organizacja szkoleń oraz wydanie publikacji w celu zsieciowania i zaktywizowania co
najmniej 20 osób pracujących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez
prowadzenie obiektów w branży gastronomicznej oraz 30 osób młodych, które wkrótce
wchodzić będą na rynek pracy oraz w celu promocji obszaru działania LGD "Puszcza
Notecka" jako miejsca atrakcyjnego do życia dla młodych osób

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie
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Wymiana dobrych praktyk podczas wyjazdu studyjnego

Integracja w rolnictwie wsparta innowacyjnymi narzędziami
cyfrowymi do organizacji rynku drogą do skrócenia łańcucha dostaw i
wzrostu dochodów wielkopolskich rolników.

Wspieranie włączenia społecznego i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich
poprzez organizację wyjazdu studyjnego

Celem operacji jest zorganizowanie szkoleń i akcji informacyjno-promocyjnej dla
rolników z wielkopolski, w szczególności producentów trzody i bydła opasowego,
poświęconych budowaniu integracji, współpracy i wspólnej oferty przy wykorzystaniu
jednolitego, cyfrowego systemu zarządzania gospodarstwami i grupami producentów
rolnych

Jednostka
i

Liczba wyjazdów studyjnych

1

Liczba uczestników

40

w tym przedstawicieli LGD

40

Liczba wyjazdów studyjnych

1

Liczba uczestników

50

w tym przedstawicieli LGD

12

Liczba wyjazdów studyjnych

1

Liczba uczestników

45

w tym przedstawicieli LGD

10

w tym: liczba doradców

1

Liczba
konferencji/kongresów

1

Liczba uczestników

170

w tym: liczba przedstawicieli
LGD

2

Liczba tytułów
publikacji/materiałów
drukowanych

1

Liczba wyjazdów studyjnych

1

Liczba uczestników

28

w tym: przedstawicieli LGD

3

Liczba stoisk
wystawienniczych /
punktów informacyjnych na
targach / imprezie
plenerowej / wystawie

1

Szacowana liczba
odwiedzających stoiska
wystawiennicze / punkty
informacyjne na targach /
imprezie plenerowej /
wystawie

1200

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

1

Liczba uczestników

450

Liczba targów / imprez
plenerowych / wystaw

1

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

Konferencja/ kongres

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

Publikacja/materiał drukowany

10

Wskaźnik
h

Wyjazd studyjny

Publikacja/materiał drukowany

5

Wskaźniki monitorowania realizacji
operacji

Wyjazd studyjny

Szacowana liczba
uczestników targów /
imprez plenerowych /
wystaw
Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań
Liczba uczestników
Liczba konferencji/
kongresów
Liczba uczestników

Grupa docelowa

j
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k
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Koszt kwalifikowalny operacji (w zł)
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o

2021
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Wnioskodawca

Siedziba wnioskodawcy

r

s

ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto

Osoby z obszaru działania Stowarzyszenia
"Solidarni w Partnerstwie" reprezentujące
różne sektory (społeczny, gospodarczy i
publiczny), liderzy - osoby mające
największy wpływ na lokalną społeczność

II,III, IV

26 426,22

23 914,80 zł

Stowarzyszenie
"Solidarni w
Partnerstwie"

Członkowie istniejącego partnerstwa LGD
"Wielkopolska z Wyobraźnią" oraz
członkowie osób prawnych wchodzących w
skład LGD, reprezentujący różne sektory
(społeczny, gospodarczy i publiczny), osoby
stanowiące grupę liderów swoich środowisk
branżowych i gminnych

III,IV

27 484,52

22 904,00 zł

Stowarzyszenie
"Wielkopolska z
Wyobraźnią"

ul. Stary Rynek 11,
63-720 Koźmin Wielkopolski

Osoby z obszaru działania Lokalnej Grupy
Działania "Między Ludźmi i Jeziorami".

II, III

24 010,00

21 310,00 zł

Między Ludźmi i
Jeziorami

Plac Wolności 2,
62-530 Kazimierz Biskupi

lokalni liderzy (władze samorządowe,
pracownicy jst, radni, sołtysi,
przedstawiciele instytucji i organizacji
działających na rzecz obszarów wiejskich)

IV

12 371,78

10 480,58 zł

Stowarzyszenie
"Wielkopolska z
Wyobraźnią"

ul. Stary Rynek 11,
63-720 Koźmin Wielkopolski

Twórcy ludowi, przedstawiciele zespołów
folklorystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich i
producenci produktów lokalnych oraz
przedstawiciele LGD z terenu powiatu
krotoszyńskiego i gostyńskiego.

III

24 670,92

19 480,00 zł

Stowarzyszenie
"Wielkopolska z
Wyobraźnią"

ul. Stary Rynek 11,
63-720 Koźmin Wielkopolski

Członkinie kół gospodyń wiejskich z całej
Wielkopolski

I, II, III, IV

16 748,69

12 552,89 zł

Wielkopolska Izba
Rolnicza

ul. Golęcińska 9,
60-626 Poznań

Grupę docelową będą stanowili mieszkańcy
Miasta i Gminy Grabów nad, a także
zaproszeni goście

II, III, IV

19 048,99

15 543,99 zł

Miasto i Gmina Grabów
nad Prosną

ul. Kolejowa 8,
63-520 Grabów nad Prosną

Grupa docelowa to 150 osób mieszkańcy
Gminy i Miasta Stawiszyn (75 uczestników
spotkani oraz 75 uczestników konferencji),
mieszkańcy Powiatu Kaliskiego,
przedstawiciele jednostek samorządu
terytorialnego w tym pracownicy wydziałów
promocji , organizacji i stowarzyszeń oraz

III, IV

33 548,62

28 408,62 zł

Gmina i Miasto
Stawiszyn

ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820
Stawiszyn

Osoby młode do 35 roku życia mieszkające
na obszarach wiejskich

II, III, IV

26 213,85

22 460,00 zł

Stowarzyszenie "Puszcza
Notecka"

ul. Dworcowa 18,
64-400 Międzychód

Partnerzy projektu: przedstawiciele
Polskiego Stowarzyszenia WIDOKI,
Stowarzyszenia ONI, Stowarzyszenie
(nie)Milcz-działaj, przedstawiciele LGD oraz
osoby biorące udział we wdrażaniu Lokalnej
Strategii Rozwoju oraz mających wpływ na
jej realizację

II, III, IV

34 892,67

29 972,67 zł

Stowarzyszenie "Dolina
ul. Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież
Noteci"

Rolnicy z Wielkopolski, w szczególności
producenci bydła opasowego i trzody
chlewnej. Preferowani będą rolnicy poniżej
35 roku życia, którzy stanowić będą co
najmniej 50% osób objętych działaniem.

II, III, IV

57 250,00

51 250,00 zł

EURO HORIZON Sp. z
o.o. Sp. k.

ul. Dudycza 4/2 64-030 Nietążkowo

Rolnicy, hodowcy, przedstawiciele związków
branżowych i przedstawiciele związków
hodowców, osoby zatrudnione w sektorze
rolnym, mieszkańcy obszarów wiejskich,
mieszkańcy aglomeracji miejskich, osoby
zainteresowane tematyką regionalnej
żywności, jej sprzedażą i sposobem
certyfikacji, osoby zainteresowane
oznaczeniami jakości oraz wspieraniem
rozwoju pozarolniczych działalności
gospodarczych, a także doradcy rolniczy

I, II, III, IV

47 596,37

40 216,37 zł

Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

ul. Sieradzka 29,
60-163 Poznań

Mieszkańcy terenów wiejskich
zamieszkałych w powiecie średzkim. W
ramach projektu zostanie zrekrutowanych
80 osób w tym co najmniej 40 osób w wieku
do lat 35

II, III, IV

15 145,52

15 145,52 zł

Wielkopolskie
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Lokalnych "Zielona
Kropka"

ul. Czerwonego Krzyża 14/4, 63-000
Środa Wielkopolska

II, III, IV

51 181,22

45 397,95 zł

Wielkopolska Izba
Rolnicza

ul. Golęcińska 9,
60-626 Poznań

60-7O mieszkańców gminy Kobylin (sołtysi,
lokali liderzy, stowarzyszenia i mieszkańcy),
co najmniej połowę grupy docelowej
stanowić będą osoby poniżej 35 roku życia
zamieszkujące obszary wiejskie

I, II, III, IV

39 914,50

24 600,00 zł

60-80 osób (mieszkańców gminy Kobylin), z
podziałem na dzieci, młodzież i dorosłych.

I, II, III, IV

47 223,10

35 889,60 zł

III

22 048,44

18 324,98 zł

Powiat Jarociński

Aleja Niepodległości 10/12,63-200
Jarocin

II, III, IV

12 976,77

10 391,40 zł

Wielkopolska Izba
Rolnicza

ul. Golęcińska 9,
60-626 Poznań
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1
75
1
75

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

3

Liczba uczestników

66

w tym: przedstawicieli LGD

2

Liczba tytułów publikacji /
materiałów drukowanych

1

Liczba wyjazdów studyjnych

1

Liczba uczestników

30

w tym przedstawicieli LGD

30

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

10

Liczba uczestników

150

Liczba targów / imprez
plenerowych / wystaw

1

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

12

III

1

6

"Od pola i zagrody do stołu, czyli dziedzictwo Wielkopolski - stoiska
wystawiennicze wraz z multimedialną prezentacją postępu
hodowlanego"

Celem operacji jest m.in. umożliwienie transferu wiedzy, a także zobrazowanie ścieżki
produktu w myśl hasła „od pola i zagrody do stołu […]” pomiędzy
wystawcami/hodowcami a grupą docelową, podniesienie świadomości rolników
dotyczącej możliwości zwiększenia uzyskiwanych dochodów, poprzez wskazanie
możliwych alternatywnych źródeł dochodu w gospodarstwach małoobszarowych
poprzez prowadzenie tzw. małej przetwórczości, Rolniczego Handlu Detalicznego lub
świadczenia usług (m.in. agroturystycznych, pokazów itp.) oraz umożliwienie transferu
wiedzy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność pozarolniczą

Stoisko wystawiennicze/ punkt informacyjny na
tragach/imprezie plenerowej/ wystawie

Audycja/ film/ spot odpowiednio w radiu i telewizji

13

I

1

6

„Eko wieś”.

Celem operacji realizowanej w formie szkoleń, spotkań i warsztatów jest zwiększenie
dostępu do informacji na temat produkcji i sprzedaży bezpośredniej w różnej formie
(m.in. u gospodarza, na pobliskim targu, z dostawą do domu, lokalnym restauracjom,
przez Internet) produktów z własnego gospodarstwa, w tym produktów z gospodarstw
ekologicznych, produktów lokalnych i regionalnych

III

1

9

„Nasze regionalne bogactwo na stoły!”.

200

12

200

Liczba audycji / programów
/ spotów w radiu i telewizji

14

Łączna liczba osób
oglądających programy w
telewizji oraz słuchaczy

2,0 mln

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

4

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie
Liczba uczestników

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

14

Szacowana liczba
uczestników targów /
imprez plenerowych /
wystaw
Liczba stoisk
wystawienniczych /
punktów informacyjnych na
targach / imprezie
plenerowej / wystawie
Szacowana liczba
odwiedzających stoiska
wystawiennicze / punkty
informacyjne na targach /

Celem operacji realizowanej w formie imprez plenerowych i konkursów jest stworzenie
okazji do spotkania się producentów, przetwórców i konsumentów produktów
lokalnych, ich promocja oraz tworzenie sieci powiązań pomiędzy producentami oraz
pomiędzy producentami i konsumentami

80

Liczba targów / imprez
plenerowych / wystaw

4

Szacowana liczba
uczestników targów /
imprez plenerowych /

3000

Liczba konkursów/olimpiad

4

Liczba uczestników
konkursów / olimpiad

40

Rolnicy z powiatów grodziskiego,
gnieźnieńskiego, jarocińskiego,
przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich
oraz konsumenci, uczestnicy otwartej
imprezy plenerowej.

Konkurs/olimpiada

15

16

VI

VI

5

5

11

11

„Sołeckie Strategie Rozwoju determinantą Strategii Rozwoju Gminy
Kobylin”.

„Tworzenie miejsc integracji społecznej, rekreacji i edukacji w gminie
Kobylin”.

Celem operacji realizowanej w formie konferencji i ekspertyz jest aktywizacja
mieszkańców i określenie przez nich perspektywicznego planu rozwoju miejscowości

Operacja ma służyć aktywizacji mieszkańców wsi (zwłaszcza dzieci i młodzieży, także
dorosłych) oraz przyczyniać się do powstawania nowych miejsc integracji społecznej,
rekreacji i edukacji na obszarach wiejskich, a także polepszaniu zarządzania lokalnymi
zasobami. Operacja ta ma sprzyjać aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie
mieszkańców wsi do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

Liczba konferencji/
kongresów
Liczba uczestników

60

Analiza/ ekspertyza/ badanie

Ekspertyzy

20

Analiza/ ekspertyza/ badanie

Ekspertyzy

10

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

1

Liczba uczestników

15

w tym liczba: doradców

2

Konferencja/ kongres

1

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Poznaniu

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Poznaniu

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

17

VI

5

11

„I Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła”.

Głównym celem projektu jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
podniesienie jakości życia na wsi oraz poziomu aktywności wielopokoleniowej
społeczności wiejskiej w Powiecie Jarocińskim poprzez organizację festiwalu smaków i
rękodzieła, wystawę lokalnych producentów rolnych oraz stoisk informacyjno –
promocyjnych

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

Liczba targów / imprez
plenerowych / wystaw

1

Szacowana liczba
uczestników targów /
imprez plenerowych /
wystaw

250

Liczba konkursów/olimpiad

1

Liczba uczestników
konkursów / olimpiad

8

Liczba targów / imprez
plenerowych / wystaw

1

Konkurs/olimpiada

18

VI

1

13

„Rekreacja konna tradycja
i współczesność”.

Celem operacji jest organizacja plenerowej imprezy hipicznej, która przyczyni się do
promocji rekreacji i turystyki konnej. W ramach imprezy odbędą się zawody jeździeckie
oraz promocja oferty miejscowych ośrodków jeździeckich. Realizacja projektu
nakierowana będzie także na działania aktywizujące rolników, zachęcające do
współpracy, wspólnej realizacji inicjatyw oraz zrzeszania się. Celem jest również
zachęcenie rolników do profesjonalnej współpracy i realizacji wspólnych inwestycji,
poprzez tworzenie wspólnych struktur, powiązań organizacyjnych lub innych form
współpracy przyczyniających się wspólnej realizacji inwestycji

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa
Szacowana liczba
uczestników targów /
imprez plenerowych /
wystaw

2000

Liczba konkursów/olimpiad

1

Liczba uczestników
konkursów / olimpiad

39

Liczba targów / imprez
plenerowych / wystaw

1

Konkurs/olimpiada

Uczestnicy festiwalu, którzy pochodzą m.in.
z terenów wiejskich , sołtysi, członkowie rad
sołeckich, członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich, mieszkańcy wsi niezależnie od
wieku i statusu społecznego, przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego
(wójtowie, burmistrzowie, radni, urzędnicy),
środowiska wiejskie zaangażowane w rozwój
obszarów wiejskich, w tym liderzy grup
odnowy wsi i lokalnych grup działania oraz
lokalni liderzy i animatorzy, np. członkinie
kół gospodyń wiejskich, lokalnych
formalnych i nieformalnych organizacji,
klubów itp., przedstawiciele sektora
prywatnego zainteresowani
zaangażowaniem lub angażujący się w
współpracę mieszkańcami wsi na rzecz
rozwoju małych ojczyzn.

Rolnicy prowadzących działalność na terenie
Wielkopolski oraz mieszkańcy Wielkopolski.
Bedą to rolnicy, którzy prowadzą:
gospodarstwa mające w ofercie rekreację i
turystykę konną (stadniny koni, ośrodki
jeździeckie, itp.). Uczestnicy festynu to
adresaci oferty gospodarstw i ośrodków
jeździeckich, miłośnicy koni oraz sportów
hipicznych.

19

20

VI

VI

5

5

11

11

Jarmark Krajeński - dziedzictwo kulturowe Krajny

"Słowem, bardzo ładnie na wsi"

Celem realizacji operacji jest zintegrowanie grupy mieszkańców obszaru, na którym
funkcjonuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska - przede
wszystkim regionalnych rękodzielników oraz członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.
Podstawą integracji będzie wyeksponowanie oraz szersze niż zwykle zaprezentowanie
dorobku artystycznego i kulinarnego podczas Jarmarku Krajeńskiego, będącego
dwudniowym wydarzeniem o charakterze plenerowym

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

Celem operacji jest ukazanie wsi jako najlepszego miejsca do życia, promocja jakości
życia na wsi również jako miejsca do rozwoju osobistego i zawodowego poprzez
przeprowadzenie konkursów wiedzy, akcji związanych z upiększaniem terenu,
konkursów związanych z lokalną tradycją kulinarną, targi kulinarne o zasięgu lokalnym
oraz konkursu krasomówczego na temat walorów życia wiejskiego

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

21

I

1

13

KGW jako nośnik idei aktywnego stylu życia i prawidłowego
odżywiana opartego na racjonalnym wykorzystaniu lokalnych
produktów

Operacja ma na celu przekazanie wiedzy o możliwościach wykorzystania lokalnych
produktów, dostarczających wszystkich potrzebnych składników odżywczych,
pozytywnie wpływających na stan zdrowia mieszkańców obszarów wiejskich podczas
szkolenia nt.: „Zielony kolor zdrowia kontra słodki smak chorób” oraz organizację
imprezy plenerowej, podczas której dojdzie do wymiany doświadczeń pomiędzy 16
KGW. Celem operacji jest również zachęcenie kobiet do aktywnego spędzania wolnego
czasu i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej, tworzenia
więzi wspólnotowej, pogłębiania wiedzy o zdrowym i aktywnym stylu życia, kulturze
regionu i doskonalenia umiejętności twórczych

Stoisko wystawiennicze/ punkt informacyjny na
tragach/imprezie plenerowej/ wystawie

Konkurs/olimpiada
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Identyfikacja potencjału rozwoju obszarów wiejskich
województwa wielkopolskiego na poziomie lokalnym w celu
lepszego i zrównoważonego wykorzystania posiadanych
zasobów

Warsztaty rękodzielnicze i pokaz polskich tradycji żniwnych w
ramach imprezy plenerowej Przeszłość-przyszłości. Żniwa w
Szreniawie

Cel operacji stanowi – w perspektywie realizacji działań – opracowanie, druk i
rozdystrybuowanie informacji w formie broszury (2000 egzemplarzy) oraz pendrive (200
sztuk) z zapisanym materiałem cyfrowym w postaci prezentacji i filmów o potencjale i
możliwościach współpracy i tworzeniu sieci współpracy partnerskiej dotyczącej
rolnictwa i obszarów wiejskich Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytut
Maszyn Rolniczych ze zidentyfikowanymi odbiorcami podczas Międzynarodowej
Wystawy Rolniczej AGRO SHOW Bednary 2020 w dniach 17-20 września 2020 r.

Analiza/ ekspertyza/ badanie

Celem warsztatów i pokazów jest zapoznanie widza z rozwojem techniki zbioru zbóż i
tradycjami żniwnymi. Impreza ma przybliżyć zwiedzającym techniki żęcia zboża, rozwój
narzędzi i maszyn do tego celu wykorzystywanych szczególnie w ostatnich dwóch
stuleciach, a także ukazać bogate w formie i treści tradycje dziękowania za zebrane
plony. Impreza umożliwia spotkania i wymianę poglądów działaczy organizacji wiejskich,
organizacji kulturalnych, branżowych związków producentów rolnych i hodowców

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

13

Lokalny przewodnik po Gminie Mieścisko

Zapoznanie mieszkańców województwa wielkopolskiego z ofertą gminy Mieścisko, z
możliwościami zainwestowania na jej terenach (przede wszystkim inwestycyjne tereny
gminne), z ofertą turystyczną (zwłaszcza z ofertą agroturystyczną) oraz z lokalnym
rynkiem pracy, by w najbliższej przyszłości w jak największym stopniu wykorzystać
posiadany potencjał gminy do jej rozwoju (zwiększenie liczby mieszkańców, turystów,
osób zatrudnionych na terenie gminy, powstaniu nowych miejsc pracy).

Publikacja/materiał drukowany

6

WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ UMIEM, SPRAWNIEJ DZIAŁAM - wyjazd
studyjny mieszkańców Gminy Lisków do Gminy Poronin

Celem operacji jest podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji mieszkańców z
zakresu optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów
środowiska naturalnego, 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, promocja jakości życia na wsi oraz promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju
zawodowego. Cel operacji zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie wyjazdu
studyjnego do gminy Poronin.

Wyjazd studyjny

Szacowana liczba
uczestników targów /
imprez plenerowych /
wystaw

605

Liczba targów / imprez
plenerowych / wystaw

1

Szacowana liczba
uczestników targów /
imprez plenerowych /
wystaw

117

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

3

Liczba uczestników
w tym: liczba
doradców
Liczba stoisk
wystawienniczych /
punktów informacyjnych na
targach / imprezie
plenerowej / wystawie
Szacowana liczba
odwiedzających stoiska
wystawiennicze / punkty
informacyjne na targach /
imprezie plenerowej /
wystawie

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

26

I

1

6

Inicjatywa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – Liderzy Gminy
Kołaczkowo

Celem jest przeszkolenie 15 mieszkańców Gminy Kołaczkowo, osób aktywnych
społecznie i kulturalnie, które w sobie widzą chęć dalszego działania i wykazujących
potencjał nadający się do rozwijania. Przeszkoleni liderzy mają wraz z organizatorami
przygotować i przeprowadzić dwa wydarzenia przeznaczone dla mieszkańców Gminy
Kołaczkowo.

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

Konkurs/olimpiada
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Eko wieś II

Jubileuszowy Festyn Rodzinny ŚWIĘTO PALAT promocją rozwoju
obszarów wiejskich

Senioriada nad Prosną

Głównym celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu
inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W tym celu zamierza się przeprowadzić
następujące działania: zorganizowanie spotkań (dla każdego powiatu) on-line i
zachęcenie do udziału w projekcie; warsztaty - wyjazd do Muzeum Rolnictwa celem
promowania tradycyjnej żywności regionalnej poprzez naukę wytwarzania produktów
regionalnych; zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania on-line w celu
podsumowania efektów zrealizowanej operacji oraz wymiana doświadczeń wśród
uczestników operacji.
Celem operacji będzie organizacja imprezy plenerowej w dniu 15.08.2021 r. pn.
„Jubileuszowy Festyn Rodzinny ŚWIĘTO PALAT promocją rozwoju obszarów wiejskich”,
która przyczyni się do zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu
inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ułatwieniu wymiany wiedzy pomiędzy
podmiotami uczestniczącymi w rozwoju oraz wymiany i rozpowszechniania rezultatów
działań, a także aktywizacji i integracji mieszkańców, wspierania włączenia społecznego,
rozwoju przedsiębiorczości, w tym małego przetwórstwa, upowszechniania wiedzy w
zakresie optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego i szeroko
rozumianej promocji jakości życia na wsi.

Celem operacji jest organizacja spotkania w mieście Grabów nad Prosną w dniu
2.10.2021 r. pn. "Senioriada nad Prosną", która przyczyni się do zwiększenia udziału
zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
ułatwieniu wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju oraz
wymiany i rozpowszechniania rezultatów działań, a także aktywizacji i integracji
mieszkańców, wspierania włączenia społecznego, rozwoju przedsiębiorczości, w tym
małego przetwórstwa, upowszechniania wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania
zasobów środowiska naturalnego i szeroko rozumianej promocji jakości życia na wsi.

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

Publikacja/materiał drukowany

Ekspertyzy

1

Badania

1

Konkurs/olimpiada

Liczba wyjazdów studyjnych

1

Liczba uczestników

80

w tym przedstawicieli LGD

4

30

I

1

6

Ochrona klimatu - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

Celem operacji jest zdiagnozowanie możliwości rozwojowych obszaru LGD
"Wielkopolska z Wyobraźnią" w świetle doświadczeń realizacji na tym terenie WPR oraz
aktualnych priorytetowych kierunków rozwoju lokalnego jak ochrona klimatu, nowe
technologie, Smart Village, sieci współpracy oraz upowszechnianie tej wiedzy w
lokalnym środowisku dla zwiększania podejmowanych inicjatyw.

Publikacja/materiał drukowany

Publikacja/materiał drukowany
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Rozwój planujemy - możliwości obszaru analizujemy

Konferencja: Produkcja bydła w warunkach niepewności i
gwałtownych zwrotów akcji na rynkach - integracja, innowacje,
krótkie łańcuchy dostaw, ekologia i rasy rodzime, klasyfikacja
poubojowa, paszportyzacja żywności.

Udział w międzynarodowym Jarmarku Folkloru.

Wielofunduszowe LGD źródłem inspiracji

Akademia Kobiecego Rozwoju

Celem operacji jest zorganizowanie konferencji i akcji informacyjno-promocyjnej dla
rolników z Wielkopolski oraz pozostałych przedstawicieli łańcucha produkcji wołowiny,
w tym m.in. doradców rolniczych, lekarzy weterynarii, zootechników, przedstawicieli
ubojni i przetwórni oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego, poświęconych
budowaniu integracji poziomej i pionowej, partnerskiej współpracy i skracaniu
łańcuchów produkcji żywności przy wykorzystaniu coraz bardziej dostępnych
innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących najnowocześniejsze technologie, do
niedawna niedostępne dla rolnictwa.

Celem operacji jest upowszechnianie wiedzy, wymiana doświadczeń i promocja w
zakresie dobrych praktyk tradycyjnej wytwórczości lokalnej, folkloru oraz organizacji
wydarzeń i inicjatyw promujących wykorzystanie zasobów lokalnych twórców
ludowych, przedstawicieli zespołów folklorystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich,
producentów produktów lokalnych oraz ich aktywizacja przez uczestnictwo w wyjeździe
studyjnym na JarmarkFolkloru w Węgorzewie oraz przygotowanie stoiska
promocyjnego.

Celem operacji jest poszerzanie i upowszechnianie wiedzy przez reprezentantów
Lokalnej Grupy Działania z powiatu krotoszyńskiego i gostyńskiego w zakresie wdrażania
i realizacji wielofunduszowego RLKS, w kontekście dotychczasowych doświadczeń LGD z
woj. podlaskiego poprzez nawiązanie kontaktu i wymianę doświadczeń.

Głównym celem operacji jest przeszkolenie uczestniczek i zainspirowanie ich do
zakładania działalności związanych z rękodziełem artystycznym oraz prezentacja
przykładów i możliwości poprawy warunków ekonomicznych kobiet, a także integracja
kobiet w środowisku wiejskim.

Analiza/ ekspertyza/ badanie

Konferencja/ kongres

Wyjazd studyjny

Stoisko wystawiennicze/Punkt informacyjny na
targach/imprezie plenerowej/wystawie

Wyjazd studyjny

n/d
n/d
2
290
uczestników
180 kibiców
6

Liczba uczestników
konkursów/olimpiad

102

Liczba uczestników
w tym: liczba
przedstawicieli LGD
w tym: liczba
doradców
Liczba targów / imprez
plenerowych / wystaw
Szacowana liczba
uczestników targów /
imprez plenerowych /
wystaw
Liczba tytułów
publikacji/materiałów
drukowanych

Liczba uczestników
w tym: liczba
przedstawicieli LGD
w tym: liczba
doradców

4
200
0
1
1

500

1000

1
200
0
0

Liczba konkursów/olimpiad

3

Liczba uczestników
konkursów/olimpiad

30
5

Liczba uczestników
w tym: liczba
przedstawicieli LGD
w tym: liczba
doradców
Liczba tytułów
publikacji/materiałów
drukowanych
Liczba tytułów
publikacji/materiałów
drukowanych

100

Analizy

1

2
29
1

3

Liczba konferencji/
kongresów

1

Liczba uczestników

70

W tym: liczba
przedstawicieli LGD

1-2

W tym: liczba doradców

2-4

Liczba wyjazdów studyjnych

1

Liczba uczestników

29

w tym przedstawicieli LGD

2

Liczba stoisk
wystawienniczych /
punktów informacyjnych na
targach
/ imprezie
Szacowana
liczba

1

odwiedzających stoiska
wystawiennicze / punkty

1000

Liczba wyjazdów studyjnych

1

Liczba uczestników

50

w tym przedstawicieli LGD

20

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

5

Liczba uczestników

180

Liczba tytułów
publikacji/materiałów
drukowanych

broszura w
nakładzie 200
sztuk

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

7

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

Publikacja/materiał drukowany

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa
Działania Krajna
Złotowska

Młodzież biorąca udział w organizowanych
dla niej konkursach i atrakcjach
nastawionych na rozwój jej zainteresowania
wiejskim otoczeniem oraz osoby dorosłe
działające lub sympatyzujące z KGW

I, II, III, IV

7 131,00

6 225,00 zł

Gminny Ośrodek
Kultury im.
Wł. Reymonta w
Kołaczkowie

Plac Reymonta 1, 62-306
Kołaczkowo

16 Kół Gospodyń Wiejskich- składających się
z 8 osób, czyli 128 uczestniczek wieku od 25
do 65+ z powiatów: kościańskiego,
gostyńskiego, leszczyńskiego, rawickiego
zainteresowanych potrzebę szerzenia
wiedzy na temat zdrowego stylu życia,
przedstawieniem dorobku kulturowego
własnej wsi oraz wymanią wiedzy i
doświadczeń

III, IV

31 745,31

16 694,43 zł

Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w
Poznaniu

ul. Sieradzka 29,
60-163 Poznań

Władze lokalne gmin wiejskich i miejskowiejskich województwa wielkopolskiego,
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w
zakresie zadań dot. polityki rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich, pracownicy
urzędów gmin odpowiedzialni za realizację
zadań z zakresu rozwoju lokalnego na
obszarach wiejskich, organizacje
pozarządowe działające na terenie
województwa wielkopolskiego

II, III, IV

25 499,98

21 999,98 zł

Mieszkańcy aglomeracji poznańskiej i
Wielkopolski

II, III

7 641,01

4 110,48 zł

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego

I, II, III

18 900,00

16 000,00 zł

Aleja Piasta 32
77-400 Złotów

Uniwersytet
Przyrodniczy w
Poznaniu

Muzeum Narodowe
Rolnictwa
i Przemysłu
RolnoSpożywczego w
Szreniawie

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

ul. Dworcowa 5, 62-052 Szreniawa

Gmina Mieścisko

Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290
Mieścisko

Rolnicy, członkowie ich rodzin oraz
samorządowcy z terenu gminy Lisków.

III, IV

40 550,00 zł

40 550,00 zł

Gmina Lisków

ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850
Lisków

Lokalni liderzy. Grupa 15 dorosłych osób w
różnym wieku i różnych zawodów
spełniających kryterium aktywności
społecznej i publicznej na terenie Gminy
Kołaczkowo. Co najmniej 8 osób szkolących
będzie miało wiek do 35 lat.
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy
Kołaczkowo – 12 kół, dla których biorący
udział w szkoleniu przygotują (we
współpracy z Kołami i GOK Kołaczkowo)
biesiadę. Mieszkańcy Gminy Kołaczkowo
biorący udział w „Sołtysiadzie”

II, III, IV

41 741,87 zł

23 076,60 zł

Gminny Ośrodek
Kultury im. Wł.
Reymonta w
Kołaczkowie

Plac Reymonta, 62-306 Kołaczkowo

II, III

36 841,90 zł

36 567,40 zł

Wielkopolskie
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Lokalnych "Zielona
Kropka"

ul. Czerwonego Krzyża 14/4, 63-000
Środa Wielkopolska

II, III

24 901,00 zł

20 074,40 zł

Miasto i Gmina Grabów
nad Prosną

ul. Kolejowa 8,
63-520 Grabów nad Prosną

III, IV

15 074,88 zł

13 275,58 zł

Miasto i Gmina Grabów
nad Prosną

ul. Kolejowa 8,
63-520 Grabów nad Prosną

III, IV

40 004,00 zł

31 144,80 zł

Centrum doradztwa
Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Poznaniu

ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań

Lokalni liderzy (władze samorządowe,
pracownicy jst, radni, sołtysi,
przedstawiciele instytucji i organizacji
działających na rzecz obszarów wiejskich) 170 osób.

II, III, IV

14 077,40 zł

12 599,00 zł

Stowarzyszenie
"Wielkopolska z
Wyobraźnią"

ul. Stary Rynek 11,
63-720 Koźmin Wielkopolski

Rolnicy z Wielopolski, w szczególności
producenci bydła opasowego oraz pozostali
przedstawiciele łańcucha produkcji
wołowiny, w tym m.in. dorady rolniczych,
lekarze weterynarii, zootechnicy,
przedstawiciele ubojni i przetwórni oraz
przedstawicieli samorządu terytorialnego.
Preferowani będą uczestnicy poniżej 35 roku
życia, którzy stanowić będą co najmniej 50%
osób objętych działaniem.

III

16 689,88 zł

14 959,88 zł

Federacja Grup i
Producentów Wołowina
Polska

al. Jana Pawła II 61/123, 01-031
Warszawa

Twórcy ludowi, przedstawiciele zespołów
folklorystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich i
producenci produktów lokalnych 27 osób
oraz dwóch przedstawicieli LGD z terenu
powiatu krotoszyńskiego i gostyńskiego.

III, IV

20 670,00 zł

18 290,00 zł

Stowarzyszenie
"Wielkopolska z
Wyobraźnią"

ul. Stary Rynek 11,
63-720 Koźmin Wielkopolski

Członkowie istniejącego partnerstwa LGD
"Wielkopolska z Wyobraźnią" oraz
członkowie osób prawnych wchodzących w
skład LGD, reprezentujący różne sektory
(społeczny, gospodarczy i publiczny), osoby

II, III, IV

36 232,30 zł

30 808,00 zł

Stowarzyszenie
"Wielkopolska z
Wyobraźnią"

ul. Stary Rynek 11,
63-720 Koźmin Wielkopolski

Kobiety w wieku od 16 wzwyż,
zamieszkujące obszary wiejskie południowej
części Wielkopolski (m.in. mieszkanki
powiatów: rawickiego, gortyńskiego,
krotoszyńskiego i leszczyńskiego).

II, III, IV

45 475,00 zł

40 900,00 zł

INGENIA S.A.

ul. Parkowa 14, 63-920 Pakosław

Mieszkańcy południowej części Wielkopolski
m.in. powiatów rawickiego, gortyńskiego,
krotoszyńskiego i leszczyńskiego.

II, III, IV

48 900,00 zł

44 000,00 zł

Fundacja Rodziny Duda
im. Maksymiliana Duda

63-930 Grąbkowo 76

Grupa docelowa będzie pochodzić z
województwa wielkopolskiego, będą to
głównie rolnicy (48 osób). Zamierzający
rozpocząć przetwórstwo żywności w oparciu
o produkt lokalny i tradycyjne metody
wytwarzania oraz sprzedaż tych produktów
w ramach krótkich łańcuchów dostaw.

II, III, IV

68 211,84 zł

46 536,22 zł

Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w
Poznaniu

ul. Sieradzka 29,
60-163 Poznań

Osoby prowadzące gospodarstwa rolne,
agroturystyczne, zagrody edukacyjne, osoby
prowadzące obiekty turystyki wiejskiej oraz
inni mieszkańcy obszarów wiejskich, których
"zagrody" prezentują dziedzictwo kulturowe
Wielkopolski, a także pozostali mieszkańcy
Wielkopolski, którzy uzyskają lub poszerzą
swoją wiedzę z zakresu dziedzictwa
kulturowego.

II, III, IV

93 269,58 zł

68 829,00 zł

Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w
Poznaniu

ul. Sieradzka 29,
60-163 Poznań

Mieszkańcy obszarów wiejskich w ilości 15
osób z województwa wielkopolskiego.

II, III, IV

18 035,35 zł

14 554,35 zł

Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w
Poznaniu

ul. Sieradzka 29,
60-163 Poznań

Rolnicy oraz mieszkańcy obszarów wiejskich
z terenu województwa wielkopolskiego,
którzy na dzień przesłania zgłoszenia
konkursowego nie ukończyli 35 lat.

II, III, IV

23 376,00 zł

19 500,00 zł

Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w
Poznaniu

ul. Sieradzka 29,
60-163 Poznań

Całość grupy pochodzić będzie z terenu
wielkopolski. Będą to liderzy rozwoju
lokalnego, członkowie organizacji
pozarządowych, działający na terenach
wiejskich (w tym członkowie samorządu
rolniczego) oraz osoby aktywnie działające

I, II, III, IV

60 798,95 zł

54 947,35 zł

Wielkopolska Izba
Rolnicza

ul. Golęcińska 9,
60-626 Poznań

Rolnicy z terenu województwa
wielkopolskiego.

I, II, III, IV

31 028,42 zł

26 278,42 zł

Wielkopolska Izba
Rolnicza

ul. Golęcińska 9,
60-626 Poznań

2
15

Liczba konkursów/olimpiad

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań
Podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz
mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości ochrony klimatu poprzez
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które wpływają w istotny sposób na
poprawę jakości powietrza.

470

1

Szacowana liczba
uczestników targów/ imprez
plenerowych/wystaw

12 078,65 zł

1

Liczba tytułów
publikacji/materiałów
drukowanych

Liczba uczestników
w tym: liczba
przedstawicieli LGD
w tym: liczba
doradców
Liczba targów/imprez
plenerowych/wystaw

13 889,68

128

4

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań
Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

1

16 Kół
Gospodyń
Wiejskich

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań
Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

2

Liczba uczestników
konkursów / olimpiad

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

II, III, IV

387

Liczba konkursów/olimpiad

Liczba targów / imprez
plenerowych / wystaw
Szacowana liczba
uczestników targów /
imprez plenerowych /
wystaw

Przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich,
które działają na obszarze powiatu
złotowskiego, mieszkańcy obszaru powiatu
złotowskiego, którzy zajmują się
wytwarzaniem produktów rękodzielniczych

Mieszkańcy terenów wiejskich i miejskowiejskich zamieszkałych na terenie
województwa wielkopolskiego (powiat
średzki, grodziski, wągrowiecki, poznański,
bez m. Poznań). W ramach projektu
zrekrutowanych zostanie 200 osób, w tym
co najmniej 100 osób w wieku do 35 lat (w
tym dzieci i młodzież z obszarów wiejskich
Mieszkańcy sołectwa Palaty oraz pozostali
mieszkańcy Miasta i Gminy Grabów nad
Prosną, a także zaproszeni goście. Grupę
docelową będą tworzyli: przedsiębiorcy,
rolnicy, przedstawiciele jednostek
samorządu terytorialnego, stowarzyszeń,
innych organizacji funkcjonujących na
terenie gminy, osoby w różnym przedziale
wiekowym: dzieci, młodzież, dorośli,
Seniorzy mieszkający na terenie Miasta i
Gminy w tym: przedsiębiorcy, rolnicy,
przedstawiciele jednostek samorządu
terytorialnego, Stowarzyszeń, innych
organizacji funkcjonujących na terenie
gminy Grabów nad Prosną /m.in.
reprezentujący Koło Polskiego Związku
Emerytów, Inwalidów i Rencistów w
Grabowie nad Prosną, Stowarzyszenie Klub
Seniora „Pelikan”, Grup Odnowy Wsi, Rad
Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych
czy też osoby indywidualne, niezrzeszone/, a
Bezpośredni odbiorcy operacji to osoby z
terenu Wielkopolski: uczestnicy szkolenia
oraz trzech webinarów zorganizowanych
przez partnerów, w tym: przedstawiciele
organizacji pozarządowych (np. Lokalnych
Grup Działania), przedstawiciele doradztwa
rolniczego, przedstawiciele samorządów,
nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych
leśnych i mieszkańcy obszarów wiejskich
(np. rolnicy, przedsiębiorcy) zainteresowani
ochroną klimatu i poprawą jakości powietrza

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

36

VI

1, 3

13

Festiwal Familijny smaków i Rękodzieła Wielkopolski w Pakosławiu

Głównym celem operacji jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
oraz poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaprezentowanie bogactwa
kulinarnego i kulturowego występującego na obszarze Wielkopolski.

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

Konkurs/olimpiada

Liczba uczestników

140

Liczba targów/imprez
plenerowych/wystaw

1

Szacowana liczba
uczestników targów/ imprez
plenerowych/wystaw

500

Liczba konkursów/olimpiad

1

Liczba uczestników
konkursów/olimpiad

10

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań
37

III

1

6

Olej lniany, kiełbasa nowotomyska - czyli zdrowo i tradycyjnie wokół
wielkopolskiego stołu.

Celem operacji jest przekazanie wiedzy i umiejętności rolnikom i innym podmiotom w
zakresie przetwórstwa żywności w oparciu o produkt lokalny i tradycyjne metody
wytwarzania, co wpłynie na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

Publikacja/materiał drukowany

Konkurs/olimpiada

38

II

1

6

Dziedzictwo kulturowe w wielkopolskiej zagrodzie

Celem operacji jest przybliżenie mieszkańcom województwa wielkopolskiego sposobów
kultywowania dziedzictwa kulturowego w codziennym życiu oraz wykorzystanie go do
promocji obszarów wiejskich.
Informacje i publikacje w internecie

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

39

VI

1

13

Uprawa ziół i ich przetwórstwo - zapoznanie się z dobrymi
praktykami w województwie podlaskim.

Celem operacji jest zwiększenie wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu
uprawy ziół i ich przetwórstwa poprzez skorzystanie z gotowych wzorców i dobrych
praktyk w województwie podlaskim. Zorganizowany zostanie wyjazd studyjny
połączony ze szkoleniem i warsztatami do "Zielonego Zakątka" w Korycinach na
Podlasiu, który jest unikatowym obiektem agroturystycznym.
Wyjazd studyjny

40

41

42

VI

VI

I

1

1

1

13

6

6

Jak dbam o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym
i/lub gospodarstwie rolnym?

Celem operacji jest promocja i rozpowszechnianie dobrych praktyk w jaki sposób
rolnicy i mieszkańcy terenów wiejskich dbają o środowisko i klimat wiejskim
gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym. Podczas trwania konkursu
uczestnicy będą musieli nagrać krótkie filmy prezentujące dobre przykłady praktyk
służących ochronie środowiska i zmianom klimatu podejmowane w wiejskim
gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym, stanowiących podstawę
zrównoważonego rozwoju.

Konkurs/olimpiada

Aktywna Wielkopolska Wieś

Celem operacji jest organizacja imprezy plenerowej połączonej z konferencją dla
przedstawicieli organizacji działających na rzecz obszarów wiejskich. Poprzez organizację
wydarzenia chcemy stworzyć platformę do nawiązania współpracy, wymiany
doświadczeń i integracji miedzy organizacjami działającymi na terenach wiejskich w całej
Wielkopolsce.

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

Celem operacji jest wykorzystanie okazji, jaką stwarza konkurs "Wielkopolski Rolnik
Roku" do upowszechniania i transferu innowacji poprzez pokazanie najlepszych
gospodarstw rolnych w Wielkopolsce.

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

Wielkopolski Rolnik Roku narzędziem upowszechniania dobrych
praktyk w rolnictwie.

Liczba uczestników
W tym: liczba
przedstawicieli LGD
w tym: liczba
doradców
Liczba tytułów
publikacji/materiałów
drukowanych

12
112
8
8
1

Liczba konkursów/olimpiad

1

Liczba uczestników
konkursów/olimpiad

62

Liczba informacji/publikacji
w internecie

5

Liczba stron internetowych,
na których zamieszczona
zostanie
informacja/publikacja

5

Liczba odwiedzin strony
internetowej

2500

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

2

Liczba uczestników

15

W tym: liczba doradców

2

Liczba wyjazdów studyjnych

1

Liczba uczestników

15

w tym liczba doradców

2

Liczba konkursów/olimpiad

1

Liczba uczestników
konkursów/olimpiad

20

Liczba targów / imprez
plenerowych / wystaw
Szacowana liczba
uczestników targów /
imprez plenerowych /
wystaw
Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań
Liczba uczestników
Liczba targów/imprez
plenerowych/wystaw

1

1500

1
1200
1

43

VI

1

13

Festiwal Karpia

Celem operacji jest organizacja imprezy plenerowej, która przyczyni się do promocji
spożycia karpia i lokalnych ryb oraz promocji turystyki rybackiej. W ramach imprezy
odbędą się: konferencja dla producentów ryb, prezentacja oferty lokalnych
gospodarstw rybackich oraz pokazy kulinarne i konkurs kulinarny.

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

Konkurs/olimpiada

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa
44

III

1

9

Nasze regionalne bogactwo na stoły!

Celem operacji jest stworzenie możliwości do bezpośredniego spotkania producentów,
przetwórców i konsumentów produktów lokalnych, ich promocja oraz tworzenie sieci
powiązań pomiędzy producentami oraz pomiędzy producentami i konsumentami.
Konkurs/olimpiada

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

45

VI

1

13

Chów przyzagrodowy gęsi wielkopolską tradycją

Celem operacji jest organizacja spotkania w formie imprezy plenerowej, w ramach
którego podjęte zostaną działania zmierzające do rozpropagowania wśród mieszkańców
obszarów wiejskich wiedzy z zakresu prowadzenia przyzagrodowego chowu gęsi,
przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz
poprzez nawiązanie do tradycji chowu przyzagrodowego gęsi, wykreowanie lokalnego
produktu i zainteresowanie nim potencjalnych konsumentów.

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

Konkurs/olimpiada

46

47

48

VI

VI

I

1

5

1

13

Rekreacja konna tradycja i współczesność

Celem operacji jest organizacja plenerowej imprezy hipicznej, która przyczyni się do
promocji rekreacji i turystyki konnej. W ramach imprezy odbędą się zawody jeździeckie
oraz prezentacja oferty miejscowych ośrodków jeździeckich i gospodarstw
agroturystycznych. Realizacja projektu nakierowana będzie także na działania
aktywizujące rolników, zachęcające do współpracy, wspólnej realizacji inicjatyw oraz
zrzeszania się. Celem jest również zachęcenie rolników do profesjonalnej współpracy i
realizacji wspólnych inwestycji, poprzez tworzenie wspólnych struktur, powiązań
organizacyjnych lub innych form współpracy przyczyniających się wspólnej realizacji
inwestycji.

11

Wiejskie przestrzenie publiczne gminy Szydłowo - aranżacja miejsc
integracji.

Operacja ma służyć aktywizacji mieszkańców wsi (zwłaszcza dzieci i młodzieży, także
dorosłych) oraz przyczyniać się do powstawania nowych miejsc integracji społecznej,
pozwalającej na społeczny kontakt, nawiązywanie relacji, realizowanie zainteresowań.
Operacja ma sprzyjać aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie mieszkańców
wsi do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

6

Konferencja: Produkcja trzody chlewnej w warunkach niepewności i
gwałtownych zwrotów akcji na rynkach - integracja, innowacje,
krótkie łańcuchy dostaw, ekologia i rasy rodzime, klasyfikacja
poubojowa, paszportyzacja żywności.

Celem operacji jest zorganizowanie konferencji i akcji informacyjno-promocyjnej dla
rolników z Wielkopolski oraz pozostałych przedstawicieli łańcucha produkcji
wieprzowiny, w tym m.in. doradców rolniczych, lekarzy weterynarii, zootechników,
przedstawicieli ubojni i przetwórni oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego,
poświęconych budowaniu integracji poziomej i pionowej, partnerskiej współpracy i
skracaniu łańcuchów produkcji żywności przy wykorzystaniu coraz bardziej dostępnych
innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących najnowocześniejsze technologie, do
niedawna niedostępne dla rolnictwa.

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

Konkurs/olimpiada

Analiza/ ekspertyza/ badanie

Szacowana liczba
uczestników targów/ imprez
plenerowych/wystaw

2000

Liczba konkursów/olimpiad

1

Liczba uczestników
konkursów/olimpiad
Liczba targów / imprez
plenerowych / wystaw
Szacowana liczba
uczestników targów /
imprez plenerowych /
wystaw

Liczba uczestników
konkursów / olimpiad

30

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

1

Liczba uczestników

30

Liczba targów/imprez
plenerowych/wystaw

1

Szacowana liczba
uczestników targów/ imprez
plenerowych/wystaw

500

49

I

1

6

Celem planowanych badań jest rozpoznanie zmian uwarunkowań rozwoju obszarów
wiejskich województwa wielkopolskiego, wywołanych pandemią COVID-19 ze
szczególnym uwzględnieniem powstałych innowacji organizacyjnych i społecznych.

VI

5

4

Dziedzictwo kulturowe szansą na rozwój obszarów wiejskich.

Poprzez wyjazd studyjny i wymianę doświadczeń nastąpi promowanie życia na wsi,
podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat zdrowego żywienia i produktów
regionalnych a także upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego
z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego
obszaru.

1

Liczba uczestników
konkursów / olimpiad

40

Ekspertyzy

15

Liczba
konferencji/kongresów

1

Liczba uczestników

70

Konferencja/kongres

51

I

1

6

Innowacyjne i bezpieczne rolnictwo

Wyjazd studyjny

Audycja/ film/ spot odpowiednio w radiu i telewizji

Informacje i publikacje w internecie

52

VI

1

6

Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły biesiadne - źródłem promocji i
rozwoju obszarów wiejskich

Celem operacji jest wymiana doświadczeń oraz zwiększenie świadomości członków
grupy docelowej (przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i
stowarzyszeń, mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn oraz mieszkańców Powiatu
Kaliskiego) poprzez organizację spotkania informacyjno-integracyjnego "Koła Gospodyń
Wiejskich - źródłem promocji i rozwoju obszarów wiejskich" połączonego z konkursem
kulinarnym na temat potencjału zespołów biesiadnych i KGW jako produktów
lokalnych, przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich oraz możliwości
podejmowania inicjatyw promujących działalność zespołów biesiadnych oraz KGW na
terenie Gminy i Miasta Stawiszyn oraz powiatu Kaliskiego.
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Agroinformacja podstawą współpracy wielkopolskiego rolnictwa

Wielkopolska sieć młodych rolników - współpracę czas zacząć

Ot, pany się nudzą sami, to się pięknie bawiom z nami" Dramat S.
Wyspiańskiego jako wyraz włączenia kulturowo-społecznego
mieszkańców obszarów wiejskich.

Wymiana doświadczeń, źródłem inspiracji do dalszego rozwoju
obszaru LGD.

Wymiana wiedzy pomiędzy młodymi rolnikami oraz podmiotami uczestniczącymi w
rozwoju obszarów wiejskich, wpływającej na aktywizację i zwiększenie ich udziału w
podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego oraz poprawy
jakości życia na obszarach wiejskich poprzez organizację szkolenia oraz przeprowadzenie
spotkań w gospodarstwach.

Celem operacji jest włączenie społeczne mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem
młodych kobiet oraz seniorów zamieszkujących obszar dziewięciu gmin członkowskich
LGD TUR - Brudzew, Dobra, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Turek,
Przykona, Władysławów - przez aktywizację artystyczną w II półroczu 2021 (udział w
warsztatach i sztuce) przedstawicieli różnych pokoleń oraz promocja wsi jako miejsca
atrakcyjnego kulturowo, z poszanowaniem i przywiązaniem do tradycji i sztuki ludowej.

Organizacja wyjazdu studyjnego dla osób z obszaru działania Stowarzyszenia "Solidarni
w Partnerstwie" mającego na celu wzrost wiedzy umożliwiający wdrożenie rozwiązań i
dobrych praktyk na obszarze LGD Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie"

Konkurs/olimpiada

Informacje i publikacje w internecie

VI

5

11

II Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła

Głównym celem projektu jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
podniesienie jakości życia na wsi oraz poziomu aktywności wielopokoleniowej
społeczności wiejskiej w Powiecie Jarocińskim poprzez organizację festiwalu smaków i
rękodzieła, wystawę lokalnych producentów rolnych oraz stoisk informacyjno –
promocyjnych

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

Inne: spektakl

Wyjazd studyjny

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

Konkurs/olimpiada

58
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Udział w imprezie Polskie Kulinaria Busko Zdrój 2021

Celem operacji jest udział w organizowanej przez Świętokrzyski Oddział Polskiej Izby
Produktu Regionalnego i Lokalnego imprezie targowej "Polskie Kulinaria Busko Zdrój
2021" w dniach 4-5 września 2021, jako wystawca 13 członków Wielkopolskiego
Oddziału Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Podczas imprezy targowej
podejmowane będą działania informacyjno-promocyjne polegające na bezpośrednich
rozmowach, panelach, pokazach, degustacjach i dystrybucji materiałów drukowanych.

Stoisko wystawiennicze/ punkt informacyjny na
tragach/imprezie plenerowej/ wystawie

Publikacja/materiał drukowany

59
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1

9

Zrzeszanie się rolników szansą na dywersyfikację dochodowości
gospodarstw rolnych

Celem projektu jest realizacja szkolenia dla uczniów szkół rolniczych, w trakcie trwania
ich roku szkolnego, z zakresu zwiększenia ich udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspólnych
rolników, takich jak sprzedaż bezpośrednia, RHD, GPR, działanie Współpraca,
spółdzielczości czy kooperatyw spożywczych itp.

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

Wyjazd studyjny

Publikacja/materiał drukowany
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Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu,
wspierania bioróżnorodności i rozwoju lokalnego na obszarze
Stowarzyszenia "LGD Gościnna Wielkopolska" - pozyskiwanie wiedzy,
stworzenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń.

Akademia Lidera na Krajnie Złotowskiej

Organizacja imprezy plenerowej pn. "Dzień Ogórka"

Dziedzictwo kulinarne Krajny Złotowskiej –co w Kniei Pichcićwarsztaty kuchni myśliwskiej

Zwiększenie udziału zainteresowanych stron i aktywizacja mieszkańców wsi we
wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę
klimatu w zakresie wykorzystania błękitno-zielonej infrastruktury przez seminarium,
szkolenie i upowszechnianie wykonanego w ramach operacji planowania i
kosztorysowania ogrodu deszczowego. Zainteresowanie oraz zainspirowanie do
podjęcia działań osób odwiedzających strony internetowe tematyką błękitno-zielonej
infrastruktury poprzez publikację filmu i broszury.

Celem operacji jest zintegrowanie oraz aktywizacja grupy mieszkańców obszaru
funkcjonowania Stowarzyszenia - przede wszystkim sołtysów i przedstawicieli rad
sołeckich. Podstawą integracji, a także animowania będzie edukowanie poprzez cykl
warsztatów. Ich celem będzie zainicjowanie działań sprzyjających rozwojowi "Małych
Ojczyzn"

Zwiększenie współpracy w regionie poprzez udział w imprezie plantatorów ogórków
oraz przedstawicieli z sektora przetwórstwa, a także budowanie relacji partnerskich ze
społecznością.

Celem realizacji operacji będzie integracja grupy mieszkańców i instytucji publicznych
oraz samorządów poprzez budowania partnerstwa lokalnego na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich.
Wśród celów szczegółowych operacji wymienić należy: zwiększenie wiedzy na temat
bogactwa kulinarnego Krajny Złotowskiej, dla osiemdziesięciu uczestników warsztatów
kulinarnych poprzez przeprowadzenie jednego seminarium, budowanie relacji
przedstawicieli trzech sektorów i środowisk wiejskich poprzez działania aktywizujące
zorganizowanie jednego seminarium dla sześćdziesięciu uczestników, oraz rozwijanie
postaw przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

64
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Wzrost poziomu współpracy i poprawa pozycji konkurencyjnej
wielkopolskich rolników w łańcuchach produkcji żywności, ich
skracanie i wspólna budowa odporności rynkowej na wirusy (COVID19 i ASF) poprzez edukację, integrację, innowacyjność, ekologię i
rozwój ras rodzimych

40

w tym przedstawicieli LGD

4

w tym: liczba doradców
Liczba
artykułów/wkładek/ogłosze
ń w prasie

1

3

Łączna liczba osób
oglądających programy w
telewizji oraz słuchaczy
radiowych

200000

Liczba informacji/publikacji
w internecie

3

Liczba stron internetowych,
na których zamieszczona
zostanie
informacja/publikacja

3

Liczba odwiedzin strony
internetowej

523853

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

1

Liczba uczestników

150

Liczba konkursów/olimpiad
Liczba uczestników
konkursów / olimpiad
Liczba tytułów
publikacji/materiałów
drukowanych

1

Liczba stron internetowych,
na których zamieszczona
zostanie
informacja/publikacja

1

liczba odwiedzin strony
internetowej

10000

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

4

Liczba uczestników

100

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

10

Liczba uczestników

15

Liczba uczestników projektu

15
4

1

Liczba uczestników

40

w tym przedstawicieli LGD

40

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

2

Liczba uczestników

30

w tym liczba: doradców
Liczba targów / imprez
plenerowych / wystaw
Szacowana liczba
uczestników targów /
imprez plenerowych /
wystaw

2
1

200

Liczba konkursów/olimpiad

3

Liczba uczestników
konkursów / olimpiad

33

Liczba stoisk
wystawienniczych /
punktów informacyjnych na
targach / imprezie
plenerowej / wystawie

1

20000

3

Liczba uczestników

75

Liczba wyjazdów studyjnych

3

Liczba uczestników
Liczba tytułów
publikacji/materiałów
drukowanych

75

Wielkopolska Izba
Rolnicza

ul. Golęcińska 9,
60-626 Poznań

Rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich
zainteresowani prowadzeniem
przyzagrodowego chowu gęsi,
przetwórstwem i zbytem gęsiny w ramach
RHD; przetwórcy, osoby prowadzące
gospodarstwa agroturystyczne,
restauratorzy, właściciele punktów
gastronomicznych; potencjalni konsumenci;
Kola Gospodyń Wiejskich

I, II, III, IV

21 123,44 zł

18 303,79 zł

Wielkopolska Izba
Rolnicza

ul. Golęcińska 9,
60-626 Poznań

Rolnicy prowadzących działalność na terenie
Wielkopolski oraz mieszkańcy Wielkopolski.
Bedą to rolnicy, którzy prowadzą:
gospodarstwa mające w ofercie rekreację i
turystykę konną (stadniny koni, ośrodki
jeździeckie, itp.). Uczestnicy festynu to
adresaci oferty gospodarstw i ośrodków
jeździeckich, miłośnicy koni oraz sportów
hipicznych.

I, II, III, IV

18 873,39 zł

16 601,59 zł

Wielkopolska Izba
Rolnicza

ul. Golęcińska 9,
60-626 Poznań

60-80 osób (mieszkańców gminy Szydłowo),
z podziałem na dzieci, młodzież i dorosłych.

I, II, III, IV

62 218,50 zł

53 838,00 zł

Rolnicy z Wielopolski, w szczególności
producenci trzody chlewnej oraz pozostali
przedstawiciele łańcucha produkcji
wieprzowiny , w tym m.in. doradcy rolniczy,
lekarze weterynarii, zootechnicy,
przedstawiciele ubojni i przetwórni oraz
przedstawiciele samorządu terytorialnego.

II, III

16 689,88 zł

14 959,88 zł

Władze lokalne gmin wiejskich i miejskowiejskich województwa wielkopolskiego,
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w
zakresie zadań dot. polityki rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich, pracownicy
urzędów gmin odpowiedzialni za realizację
zadań z zakresu rozwoju lokalnego na
obszarach wiejskich, organizacje
pozarządowe działające na terenie
województwa wielkopolskiego
uczestniczące w procesie rozwoju obszarów
wiejskich, mieszkańcy obszarów wiejskich
województwa wielkopolskiego dla których
przestrzeń wiejska jest miejscem życia i
realizacji zadań rozwojowych

II, III, IV

39 600,00 zł

31 000,00 zł

20 osób z obszaru działania Lokalnej Grupy
Działania "Między Ludźmi i Jeziorami" oraz
20 osób z obszaru działania LGD Krajna
Złotowska.

II, III, IV

29 300,00 zł

Przedsiębiorstwa o profilu branży inżynierii
rolniczej i spożywczej, rolnicy i przetwórcy
indywidualni, uczelnie wyższe o profilach
rolniczym i technicznym, inne instytucje
(ośrodki doradztwa rolniczego, szkoły
rolnicze, instytucje naukowe, naukowcy,
instytucje otoczenia biznesu)

II, III, IV

Grupa docelowa to 150 osób: mieszkańcy
Gminy i Miasta Stawiszyn, mieszkańcy
Powiatu Kaliskiego, przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego,
organizacji i stowarzyszeń oraz zespoły
biesiadne i KGW

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Poznaniu

Stowarzyszenie
Wieprzowina Polska

ul. Lipowa 31, 64-030 Śmigiel

Uniwersytet
Przyrodniczy w
Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637
Poznań

26 000,00 zł

Między Ludźmi i
Jeziorami

Plac Wolności 2,
62-530 Kazimierz Biskupi

35 016,00 zł

29 640,00 zł

Sieć badawcza
Łukasiewicz Przemysłowy Instytut
Maszyn Rolniczych

Starołęcka 31, 60-963 Poznań

II, III, IV

28 543,00 zł

25 350,00 zł

Gmina i Miasto
Stawiszyn

ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820
Stawiszyn

Rolnicy, głównie plantatorzy buraka
cukrowego oraz członkowie należący do
organizacji będących partnerami projektu,
pochodzący z woj.. wielkopolskiego.

II, III, IV

37 177,11 zł

32 501,48 zł

Rejonowy Związek
Plantatorów Buraka
Cukrowego

1-go Maja 3, 63-76- Zduny

Uczniowie szkół rolniczych, rolnicy i
domownicy rolników oraz przedstawiciele
samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych zamieszkujący obszary
wiejskie województwa wielkopolskiego.

II, III, IV

68 397,74 zł

60 859,24 zł

Związek Młodzieży
Wiejskiej

ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa

Mieszkańcy gmin z powiatu tureckiego:
Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów,
Turek, Przykona, Władysławów, z powiatu
kolskiego - Kościelec, z powiatu sieradzkiego
- Goszczanów (woj. łódzkie). Osoby młode
(do 35 roku życia) będą stanowić ponad 50
% grupy docelowej)

III, IV

17 730,05 zł

14 985,05 zł

Turkowska Unia
Rozwoju - T.U.R.

ul. Krwony 32, 62-720 Brudzew

Osoby z obszaru działania Stowarzyszenia
"Solidarni w Partnerstwie", tj. z gmin:
Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare
Miasto i Tuliszków.

II,III

45 790,50 zł

40 837,00 zł

Stowarzyszenie
"Solidarni w
Partnerstwie"

ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto

Uczestnicy festiwalu, którzy pochodzą m.in.
z terenów wiejskich , sołtysi, członkowie rad
sołeckich, członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich, mieszkańcy wsi niezależnie od
wieku i statusu społecznego, przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego
(wójtowie, burmistrzowie, radni, urzędnicy),
środowiska wiejskie zaangażowane w rozwój
obszarów wiejskich, w tym liderzy grup
odnowy wsi i lokalnych grup działania oraz
lokalni liderzy i animatorzy, np. członkinie
kół gospodyń wiejskich, lokalnych
formalnych i nieformalnych organizacji,
klubów itp., przedstawiciele sektora
prywatnego zainteresowani

II, III, IV

34 423,00 zł

29 603,00 zł

Powiat Jarociński

Aleja Niepodległości 10, 63-200
Jarocin

Uczestnicy targów - 13 członków
Wielkopolskiego Oddziału Polskiej Izby
Produktu Regionalnego i Lokalnego.

III

22 325,10 zł

18 321,14 zł

Polska Izba Produkty
Regionalnego i
Lokalnego Oddział
Wielkopolski

ul. Dworcowa 5, 62-052 Szreniawa

68 uczniów szkół rolniczych oraz szkół
średnich na obszarach wiejskich oraz 7
nauczycieli. Przynajmniej połowę grupy
docelowej będą stanowiły osoby do 35 roku
życia zamieszkujące obszary wiejskie w
Polsce.

II, III, IV

82 718,00 zł

77 973,50 zł

Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga w Porębie
Żegoty

ul. Przecznica 31, 32-566 Alwernia

Kadra zarządzająca w gminach położonych
na obszarze działania Stowarzyszenia - 25
osób, osoby zajmujące się gospodarką
wodną/ochroną środowiska w gminach
członkowskich Stowarzyszenia - 60 osób,
odbiorcy materiałów promocyjnych - filmu i
broszury informacyjnej w wersji
elektronicznej publikowanych na stronie
internetowej, facebooku i youtube - min
500 osób

II, III, IV

58 009,00 zł

49 815,00 zł

Stowarzyszenie "Lokalna
Grupa Działania
ul. Powstańców Wielkopolskich 43,
Gościnna Wielkopolska"
63-830 Pępowo
w Pępowie

Mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy w
ostatnich wyborach otrzymali mandat
społeczny do sprawowania funkcji sołtysa, a
także lokalni liderzy i przedstawiciele
organizacji pozarządowych.

III,IV

18 908,40 zł

14 648,40 zł

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa
Działania Krajna
Złotowska

Mieszkańcy powiatu kolskiego, ze
szczególnym uwzględnieniem mieszkańców
gminy Dąbie.

III

22 916,09 zł

16 025,19 zł

Gmina Dąbie

Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie

Mieszkańcy i instytucje z obszaru powiatu
złotowskiego, którzy zajmują szeroko pojętą
zrównoważoną gospodarkę leśną
wykorzystując jej zasoby.

III,IV

12 338,00 zł

5 132,36 zł

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Krajna
Złotowska

AL.PIASTA 32, 77-400 Złotów

Bezpośredni beneficjenci to przede
wszystkim osoby w wieku senioralnym –
mieszkańcy gminy w wieku powyżej 60 lat (
kobiety) i 65 lat ( mężczyźni). Łącznie – 1150
osób (KiM). Mężczyźni – około 420 osób i
kobiety – 730 osób

II, III, IV

18 282,39 zł

10 673,95 zł

Gminna Biblioteka
Publiczna im. Czesława
Chruszczewskiego

Kościuszki 11, 62-290 Mieścisko

Projekt jest skierowany do rolników z
Wielkopolski, w szczególności producentów
trzody chlewnej i bydła opasowego. W
ramach projektu przeszkolonych zostanie
150-200 uczestników (10 szkoleń po 15-20
osób) w tym 5-10 doradców rolniczych

II,III

58 250,00 zł

45 932,14 zł

EURO HORIZON SP. Z
O.O. SP. K.

Lipowa 31, 64-030 Śmigiel

1

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

4

Liczba uczestników

85

w tym: przedstawicieli LGD

85

1
60

Liczba wyjazdów studyjnych

1

Liczba uczestników
Liczba targów / imprez
plenerowych / wystaw
Szacowana liczba
uczestników targów /
imprez plenerowych /
wystaw

60

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

94 225,58 zł

10000

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

Liczba uczestników

Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

108 360,38 zł

100

Liczba wyjazdów studyjnych

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

Wyjazd studyjny

I, II, III, IV

Rolnicy z powiatów grodziskiego,
gnieźnieńskiego, jarocińskiego,
przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich
oraz konsumenci, uczestnicy otwartej
imprezy plenerowej.

5

32

Szacowana liczba
odwiedzających stoiska
wystawiennicze / punkty
informacyjne na targach /
imprezie plenerowej /
wystawie
Liczba tytułów
publikacji/materiałów
drukowanych

ul. Golęcińska 9,
60-626 Poznań

11

Liczba informacji/publikacji
w internecie

Liczba podmiotów partnerów KSOW
Liczba widzów

Wielkopolska Izba
Rolnicza

3

Liczba audycji / programów
/ spotów w radiu i telewizji

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

Audycja/ film/ spot odpowiednio w radiu i telewizji

65

1

Liczba uczestników

Liczba tytułów
publikacji/materiałów
drukowanych
Ekspertyzy

Celem operacji jest budowanie i wzmocnienie kompetencji osób w wieku senioralnym i
budowanie świadomości możliwości poprawy jakości ich życia (odporność i rozkwit)
poprzez włączenie ich w przygotowywanie ogólnodostępnych materiałów kulturalnych
jako współtwórców „Pola głosów - Historia mówiona” i przez przygotowanie, wydanie i
rozdystrybuowanie na terenie Gminy (Mieścisko i 6 miejscowości wokół) w 2021 r. 3
(trzech ) wydań Biuletynu „Dziś”.

Celem operacji jest zorganizowanie szkoleń i akcji informacyjno-promocyjnej dla
rolników z wielkopolski, w szczególności producentów trzody i bydła opasowego,
poświęconych budowaniu integracji poziomej i pionowej, partnerskiej współpracy i
skracaniu łańcuchów produkcji żywności przy wykorzystaniu coraz bardziej dostępnych
innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących najnowocześniejsze technologie do
niedawna niedostępne dla rolnictwa.

Liczba wyjazdów studyjnych

Analiza/ ekspertyza/ badanie

Publikacja/materiał drukowany

Publikacja/materiał drukowany

Podcasty radiowe „Pola głosów” i Biuletyn „Dziś” jako formy
aktywizacji lokalnej społeczności senioralnej.

1

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

57

1

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

Publikacja/materiał drukowany
Celem operacji jest poprawa dostępu do wiedzy i informacji z zastosowaniem
stworzonej platformy transferu wiedzy innowacyjnej, służącej budowie powiązań
organizacyjnych o charakterze informacyjnym wśród rolników z obszaru województwa
wielkopolskiego, w szczególności plantatorów buraka cukrowego jako źródła
współpracy w sektorze rolnym, które wzmocni ich pozycję w łańcuchu żywnościowym i
poprawi zdolności integracyjne.

od 2 do 4

Analiza/ ekspertyza/ badanie

Prasa

Opracowanie i realizacja materiału w postaci cyklu 3 audycji telewizyjnych oraz 3
publikacji w prasie i 3 na portalu internetowym. Treść materiału dotyczy będzie
zagadnień traktujących o bezpieczeństwie użytkowania maszyn rolniczych i
wypadkowości w rolnictwie, dobrych praktyk w zakresie zrealizowanych projektów,
potencjale i możliwościach współpracy i tworzeniu sieci współpracy partnerskiej dot.
rolnictwa i obszarów wiejskich.

1

Liczba konkursów/olimpiad

Badania

50

1

2000

Ekspertyzy
Badanie uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich województwa
wielkopolskiego w kontekście kryzysu wywołanego przez COVID-19
(w poszukiwaniu innowacji organizacyjnych i społecznych)

15 882,28 zł

10

Szacowana liczba
uczestników targów /
imprez plenerowych /
wystaw

w tym: liczba doradców

18 143,08 zł

6

3000

6

Liczba uczestników
konkursów/olimpiad
Liczba targów / imprez
plenerowych / wystaw

I, II, III, IV

10

Liczba konkursów/olimpiad

Liczba konkursów/olimpiad

Rolnicy prowadzących działalność na terenie
Wielkopolski oraz mieszkańcy Wielkopolski.

2
3

1

800

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

1

Liczba uczestników

60

w tym: liczba przedstawicieli
LGD

10

Liczba tytułów
publikacji/materiałów
drukowanych

1

Liczba
audycji/programów/spotów
w radiu i telewizji

20

Łączna liczba osób
oglądających programy w
telewizji oraz słuchaczy
radiowych

250000

Liczba szkoleń/ seminariów/
warsztatów/spotkań

10

Liczba uczestników

200

w tym: liczba doradców

od 5 do 10

Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie

Operacje własne
Kwota
Razem

Liczba
65

2020
525 351,91

2021
1 299 999,57

Aleja Piasta 32
77-400 Złotów

