
Uchwała Nr 1455/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 grudnia 2015r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
na lata 2016-2017 w 2016 roku (etap I) w województwie wielkopolskim  
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(j.t. Dz.U.2015, poz. 1392) oraz art. 55 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r.  

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 349),  Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

1. Zatwierdza się  Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017  

w 2016 roku (etap I) w województwie wielkopolskim. 

2. Plan Operacyjny, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

3. Plan Operacyjny KSOW na lata 2016-2017 w 2016 roku (etap I) w województwie 

wielkopolskim, został pozytywnie zaopiniowany przez Grupę Roboczą ds. KSOW  

w województwie wielkopolskim uchwałą Nr 5/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.  

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1455/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 grudnia 2015r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
na lata 2016-2017 w 2016 roku (etap I) w województwie wielkopolskim  
 
  

Plan Operacyjny KSOW na lata 2016-2017 w 2016 roku (etap I) w województwie 

wielkopolskim przygotowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako 

Jednostkę Regionalną KSOW, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Planie Działania 

KSOW na lata 2014-2020 oraz wskazówkami przekazanymi przez Fundację Programów 

Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) jako Jednostkę Centralną KSOW oraz Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. 

 Plan Operacyjny KSOW na lata 2016-2017 w 2016 roku (etap I) w województwie 

wielkopolskim został pozytywnie zaopiniowany przez Grupę Roboczą ds. KSOW  

w województwie wielkopolskim Uchwałą Nr 5 /2015 z dnia 22 grudnia 2015r. 

Na niniejszy dokument składają się następujące części: 

 - Plan Komunikacyjny opracowany przez Jednostkę Regionalną KSOW na postawie 

zapisów Strategii Komunikacji PROW 2014-2020 oraz wytycznych przekazanych przez 

Jednostkę Centralną. Realizatorem zadań planu komunikacyjnego jest Jednostka 

Regionalna; 

- Operacje zgłoszone przez partnerów KSOW, a także operacje własne zaplanowane  

do realizacji przez Jednostkę Regionalną.  

Zakres realizacji planu obejmujący siedem działań:  

1. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania 

(LGD), w tym zapewniania pomocy technicznej w zakresie współpracy 

międzyterytorialnej i międzynarodowej. 

2. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów 

wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. 

3. Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.   

4. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć  

i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.  

5. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu 

społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, 

mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. 

6. Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na 

rozwój obszarów wiejskich. 



7. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.  

Realizatorem operacji będą partnerzy KSOW oraz Jednostka  Regionalna.  

Przedstawione w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2016-2017 w 2016 roku (etap I)  

w województwie wielkopolskim operacje, przyczyniają się do realizacji celów KSOW 

określonych w art. 54  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 



                                                                                       
                                                                                       

  

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  

WIELKOPOLSKIEGO 

 
 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 1455/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 22 grudnia 2015 roku 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plan Operacyjny KSOW na lata 2016-2017 

w 2016 roku (Etap I) 

w województwie wielkopolskim 

 
 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poznań, grudzień 2015 r.  



 
 

           WSTĘP 

 

 

Plan Operacyjny KSOW na lata 2016-2017 w 2016 roku (Etap I) w województwie 

wielkopolskim przygotowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako 

Jednostkę Regionalną KSOW,  zgodnie z postanowieniami zawartymi w Planie Działania KSOW 

na lata 2014-2020 oraz wskazówkami przekazanymi przez Fundację Programów Pomocy 

dla Rolnictwa (FAPA) jako Jednostkę Centralną KSOW oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Na Plan Operacyjny składają się dwie części: 

 Plan Komunikacyjny opracowany przez Jednostkę Regionalną KSOW na postawie zapisów 

Strategii Komunikacji PROW 2014-2020 oraz wytycznych przekazanych przez Jednostkę 

Centralną. Realizatorem zadań planu komunikacyjnego jest Jednostka Regionalna; 

 Pozostałe operacje nie ujęte w Planie Komunikacyjnym – tj. operacje zgłoszone przez 

partnerów KSOW, a także operacje własne zaplanowane do realizacji przez Jednostkę 

Regionalną.  

 

Zakres realizacji planu obejmuje siedem działań:  

1. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania 

(LGD), w tym zapewniania pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej 

i międzynarodowej; 

2. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów 

wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju; 

3. Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji;  

4. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć  

i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą; 

5. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu 

społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości 

narodowych i innych osób wykluczonych społecznie; 

6. Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój 

obszarów wiejskich; 

7. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.  

 

Plan zostaje przedstawiony do opinii Grupie Roboczej ds. KSOW w województwie 

wielkopolskim, a następnie do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Plan przekazany zostaje do Jednostki 

Centralnej KSOW.



 



Tabela do Planu Operacyjnego 2016-2017, w 2016 roku (Etap I)

Operacje zgłoszone przez partnerów

L.p.

działanie 

KSOW Cel KSOW
Priorytet Temat/nazwa operacji Cel realizacji operacji Forma realizacji oper. Grupy docelowe

Harmonogram 

/ termin realizacji
Budżet Wnioskodawca

Siedziba 

wnioskodawcy
Liczba punktów

1 13 1,5 6
Kulturalnie i lokalnie - cykl szkoleń dotyczących tworzenia 

i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim

Promocja działań 

edukacyjnych na obszarach 

wiejskich; propagowanie idei 

przedsiębiorczości; poprawa 

jakości życia, aktywizacja 

mieszkańców wsi

Szkolenia, wizyty studyjne, 

publikacja

Społeczność lokalna 

zamieszkująca powiat 

koniński, w tym liderzy 

lokalni, koła gospodyń 

wiejskich, organizacje 

pozarządowe, spółdzielnie 

socjalne, gospodarstwa 

agroturystyczne i 

ekologiczne, rękodzielnicy, 

rolnicy

1.04-31.08.2016 26 550,90 Powiat Koniński
Aleje 1 Maja 9, 62-150 

Konin
38,5

2 13. 1, 3, 4, 5. 2, 3, 6.

Promocja zrównoważonego rozwoju poprzez 

kultywowanie tradycji, rozwój przedsiębiorczości oraz 

rozwój osobisty kobiet ze środowisk wiejskich

Organizacja szkolenia dla 

kobiet środowisk wiejskich, 

propagowanie wiejskich 

tradycji kulturowych, przy 

jednoczesnym podniesieniu 

wiedzy kobiet wiejskich na 

temat mozliwości zwiększenia 

konkurencyjności 

gospodarstwa oraz ich 

dązenia do rozwoju 

osobistego. 

Szkolenie  

Kobiety ze środowisk 

wiejskich i małych miast z 

terenu Wielkopolski. 

Około 40 kobiet, 

reprezentantek każdego 

powiatu, wchodzących w 

skład Rady Kobiet, 

powstałych przy biurach 

powiatowych 

Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej. 

01.02-31.09.2016. 15 961,80
Wielkopolska Izba 

Rolnicza

ul.Golęcińska 9L;                

60 -626 Poznań
38

3 12 1,2,3,5 1,2,6 Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi

Spotkania dla sołtysów- jak 

sięgać po fundusze PROW 

na lata 2014-2020 a także 

wymiana informacji, opinii, 

sugestii, pozwalających na 

podjęcie działań, które 

odpowiadać będą na potrzeby 

mieszkańców sołectw

Spotkania sołtysi 01.04-30.10.2016 54 151,65
Wielkopolska Izba 

Rolnicza

ul.Golęcińska 9L;                

60 -626 Poznań
38

4 11 5 6 Dziedzictwo Kulinarne Krajny Złotowskiej

cykl warsztatów kulinarnych 

dla mieszkańców i grup 

nieformalnych

Warsztaty

mieszkańcy sołectw gmin 

wiejskich i miejsko -

wiejskich

15.06-31.08.2016 26 541,72

Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Krajna 

Złotowska

Al.Piastów 32; 77-400 

Złotów
36

5 13 1,5 6 Festyn Zielonoświątkowy

Utrwalenie tradycji i 

dziedzictwa kulturowego 

związanego z obchodami 

Zielonych Świątek; 

przybliżenie tradycji 

młodszemu pokoleniu

Impreza plenerowa; pokazy; 

konkursy, warsztaty

Mieszkańcy aglomeracji 

poznańskiej, powiatu 

poznańskiego i 

Wielkopolski

4.04-29.05.2016 13 565,24

Muzeum Norodowe 

Rolnictwa i Przemysłu 

Rolno-Spożywczego w 

Szreniawie

ul. Dworcowa 5, 

Szreniawa, 62-052 

Komorniki

35,5

6 10 5 6
XV Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn 

Rolniczych im. Jerzego Samelczaka

Promowanie polskiej wsi, 

edukowanie oraz aktywizacja 

mieszkańców i lokalnych 

kolekcjonerów

Festiwal
Mieszkańcy miast i wsi, z 

kraju i zagranicy
1.07-30.09.2016 7 093,62 Gmina Lipno

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 9, 64-111 

Lipno

35

Województwo Wielkopolskie



7 13 5 6

Organizacja IX "Kobierskiego Festiwalu Smaków i 

Krajobrazów" oraz warsztatów artystycznych służących 

popularyzacji dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi

Popularyzacja tradycji 

kulinarnych i artystycznych 

służących zachowaniu 

dziedzictwa kulturowego w 

gminie Krotoszyn

Warsztaty plastyczne, 

malarskie, kulinarne i 

rękodzielnicze

Uczestnicy warsztatów 

kulinarnych, 

rękodzielniczych i 

plastycznych.

Uczestników Kobierskiego 

Festiwalu Smaków i 

Krajobrazów(m.in. 

mieszkańcy Kobierna, 

Krotoszyna, Różopola, 

Brzozy, Smoszewa, 

Gorzupi) oraz zaproszeni 

goście

15.05-31.10.2016 11 904,18 Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7, 63-700 

Krotoszyn
35

8 11 1,5 6 Puszcza Notecka uczy, aktywizuje, integruje

Cykl szkoleń i imprez 

aktywizujących mających na 

celu integrację ze 

środowiskiem lokalnym. 

Szkolenia,imprezy sportowe

Mieszkańcy terenu LGD 

Puszcza Notecka. W 

szczególności kobiety, 

młodzież, osoby starsze, 

niepełnosprawne oraz 

zamieszkałe na terenach 

wyłączonych 

komunikacyjnie (tereny 

bez dostępu do 

komunikacji publicznej). 

01.04-30.09.2016 34 575,02
Stowarzyszenie Puszcza 

Notecka

ul.Dworcowa 18;              

64-400 Międzychód
35

9 13 1,5 6
Konkurs Kulinarny na Regionalny Placek Ziemniaczany 

Bambrzok

Zachowanie tradycji 

przygotowywania i 

spożywania tradycyjnej, 

regionalnej potrawy; 

upowszechnianie wiedzy o 

tradycji spożywania wyrobów 

z ziemniaków na terenie 

Wielkopolski 

Konkurs; degustacja

Mieszkańcy Wielkopolski, 

pasjonaci tradycyjnych 

kulinariów

1.07-18.11.2016 8 830,23

Fundacja Ochrony 

Dziedzictwa Kultury Wsi i 

Rolnictwa

ul. Dworcowa 5, 

Szreniawa, 62-052 

Komorniki

35

10 10 1, 4, 5 I, IV, VI
Organizacja i realizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej 

Poznańska Pyra

Rozwój kultury i integracji 

społeczności; popularyzacja, 

ochrona zjawisk kultury 

ludowej związanych z 

dawnymi zajęciami ludności 

wiejskiej

Impreza edukacyjno-

rekreacyjna o charakterze 

etnograficznym i rolniczym

Mieszkańcy Poznania i 

powiatu poznańskiego; 

miłośnicy kulinariów

1.04-30.11.2016 14 769,40

Muzeum Norodowe 

Rolnictwa i Przemysłu 

Rolno-Spożywczego w 

Szreniawie

ul. Dworcowa 5, 

Szreniawa, 62-052 

Komorniki

35

11 13 1,3,5 6 Na wsi? Turystyka naturalnie!

Zwiększenie aktywności 

mieszkańców na rzecz 

podejmowania inicjatyw 

służących rozwojowi 

działalności turystycznej oraz 

promocji dziedzictwa 

kulturowego, kulinarnego i 

tradycji na obszarach 

wiejskich

Szkolenie; wyjazd studyjny; 

publikacja

Osoby rozważające 

działalności gospodarczej 

związanej z turystyką 

wiejską; osoby 

prowadzące taką 

działalność; mieszkańcy 9 

gmin

21.03-30.06.2016 14 225,88
Lokalna Organizacja 

Turystyczna "Marina"

ul. Dworcowa 2, 62-510 

Konin
35

12 4 3,5 5,6

Podniesienie kompetencji osób realizujących lokalne 

strategie rozwoju w zakresie przedsiębiorczości oraz 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w 

Wielkopolsce

Cykl szkoleń i warsztatów  

przeznaczonych dla LGD w 

zakresie realizacji LSR oraz 

promocji postaw 

ekologicznych, w tym 

związanych z ochroną 

środowiska, 

przeciwdziałaniem i adaptacją 

do zmian klimatu. 

Szkolenia,warsztaty LGD 01.03-30.11.2016 58 789,52

Wielkopolska Agencja 

Zarządzania Energią Sp. z 

o.o.

ul.Mickiewicza 33; 60-

837 Poznań
35



13 6 3 5

Wielkopolska wieś w zgodzie z zasadami gospodarki 

niskoemisyjnej - praktyczny Poradnik z nową 

perspektywą finansową 2014-2020

Opracowanie merytoryczne 

Poradnika zawierającego 

treści związane z 

podnoszeniem efektywności 

energetycznej, zagadnienia 

niskiej emisji oraz aktualnie 

dostępnych mechanizmów 

wsparcia (finansowanie). 

- opracowanie graficzne 

Poradnika

- skład i łamanie do druku 

Poradnika

- druk poradnika 

Publikacja LGD, społeczność wiejska 01.03-30.06.2016 25 854,60

Wielkopolska Agencja 

Zarządzania Energią Sp. z 

o.o.

ul.Mickiewicza 33; 60-

837 Poznań
35

14 13. 4. 3. Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego

Wzrost świadomosci 

spełeczeństwa dotyczącej 

zdrowotnych walorów mleka i 

jego przetworów. Promocja 

produktów wielkopolskich 

spółdzielni mleczarskich. 

Upowszechnianie wiedzy o 

potencjale wielkopolskiego 

mleczarstwa. Integracja 

środowisk wiejskich i rozwój 

obszarów wiejskich.  

Impreza dla 7 tys. osób (m.in.. 

degustacje, pokazy, konkursy, 

zabawy dla dzieci). 

Konsumenci i potencjalni 

konsumenci wyrobów 

mleczarskich - dzieci, 

dorośli, rolnicy - 

producenci mleka, a także 

producenci inncy 

surowców do produkcji 

żywności. Spełeczeństwo 

woj. 

20.08.2016. 44 375,00
Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska w Kole

ul. Towarowa 6, 62-600 

Koło 
35

15 13 1. 3. 5. 3. 6. Śniadanie Wielkanocne - wielkopolska tradycja

Poszerzenie wiedzy 

uczestników spotkania na 

temat tradycji związanych z 

obchodami Świąt 

Wielkanocnych, edukacja 

młodego pokolenia liderek 

wiejskich w zakresie dbałości o 

zachowanie tradycji i 

zwyczajów wsi, wymiana 

doświadczeń na temat 

realizacji podobnych działań w 

różnych rejonach 

województwa, ułatwienie 

kontaktów oraz współpracy 

uczestnikom spotkania

Wykład na temat tradycji 

wielkanocnych, występy 

zespołów folklorystycznych, 

prezentacje stołów 

wielkanocnych i wymiana 

doświadczeń na temat 

realizacji działań na rzecz 

obszarów wiejskich na terenie 

Wielkopolski, finał Konkursu 

na ciasto 

wielkanocne,degustacja 

potraw, indywidualne 

dyskusje uczestników.

Liderki/liderzy środowisk 

wiejskich, a także osoby 

młode aktywnie 

uczestniczące w życiu 

swojego regionu

01-21.03.2016 38 601,14
Wielkopolska Izba 

Rolnicza

u. Golęcińska 9L, 60-626 

Poznań
35

16 13 1. 3. 5. 6
Wieczerza Wigilijna - kultywowanie tradycji 

bożonarodzeniowych

Propagowanie działań 

służących zachowaniu tradycji 

i zwyczajów wielkopolskiej 

wsi. Poszerzenie wiedzy 

uczestników spotkania na 

temat tradycji związanych z 

obchodami Świąt Bożego 

Narodzenia, edukacja 

młodego pokolenia liderek 

wiejskich w zakresie dbałości o 

zachowanie tradycji i 

zwyczajów wsi

Wykład, prezentacje 

konkursowych stroików 

bożonarodzeniowych

Koło Gospodyń Wiejskich, 

liderki/liderzy środowisk 

wiejskich,                  a także 

osoby młode aktywnie 

uczestniczące w życiu 

swojego regionu

02.11- 15.12.2016 38 797,94
Wielkopolska Izba 

Rolnicza

u. Golęcińska 9L, 60-626 

Poznań
35

17 10 1,2,3,5 1,2,3,6 Wystawa pt. Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca

Wymiana doświadczeń i 

nawiązanie kontaktów przez 

wystawców

Wystawa rolnicy, konsumenci 01.11-15.12.2016 30 000,00
Wielkopolska Izba 

Rolnicza

ul.Golęcińska 9L;                

60 -626 Poznań
35



18 13 1,5 6

Proces wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez 

kształtowanie przestrzeni publicznej - przykładem 

inicjatywy mieszkańców w zakresie rozwoju wsi

Wzmocnienie walorów 

atrakcyjności wsi polskiej na 

przykładzie Domachowa - 

serca mikroregionu zwanego 

Biskupizną.

Spotkania; koncepcja 

projektowo-architektoniczna; 

konferencja

Mieszkańcy obszaru LGD 

"Gościnna Wielkopolska"
1.03-30.11.2016 18 000,00 Gmina Krobia Rynek 1, 63-840 Krobia 34,5

19 13 1,2,4,5 1
Media Społecznościowe narzędziem komercjalizacji 

produktu lokalnego

Wymiana doświadczeń 

dotyczących rozwoju 

obszarów wiejskich; integracja 

różnych podmiotów 

działających na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich; promocja 

wysokiej jakości produktu 

lokalnego oraz innowacyjnych 

metod marketingu i 

komercjalizacji produktu

szkolenia; folder

Przedstawiciele LGD-ów, 

jednostek doradztwa 

rolniczego, samorządów, 

przedsiębiorcy, 

usługodawcy 

zainteresowani 

rozwijamniem produktów 

i usług lokalnych na 

obszarach wiejskich

1.05-30.10.2016 30 400,00

Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Poznaniu

34

20 12 1 1
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 

obszarach wiejskich Województwa Wielkopolskiego

Edukacja rolników i 

mieszkańców obszarów 

wiejskich w zakresie 

występowania zagrożeń 

pożarowych.

Spotkania informacyjno-

edukacyjne, konkursy, ulotki 

informacyjno-edukacyjne, 

film informacyjno-edukacyjny

Rolnicy i mieszkańcy 

obszarów wiejskich
01.04-30.11.2016 42 625,90

Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Poznaniu

ul. Sieradzka 29, 60-163 

Poznań
34

21 13 1,5 2,3,6

Poznański Zielony Targ. Promocja zrónoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich poprzez produkt lokalny i 

ekologiczny oraz przybliżanie dziedzictwa kulinarnego 

mieszkańcom miasta

Promocja obszarów wiejskich, 

ich dziedzictwa kulinarnego i 

kulturowego oraz tradycji; 

promocja lokalnego produktu, 

poprawa jakości życia 

mieszkańców obszarów 

wiejskich; promowanie 

zdrowego stylu życia oraz 

postaw ekologicznych

Serwis internetowy; mini-

kompendium wiedzy, 

Wielkanocny Zielony Targ

Ogół mieszkańców 

Wielkopolski: mieszkańcy 

miast, rolnicy, producenic 

żywności, restauratorzy

1.02-10.04.2016 23 000,00
Stowarzyszenie Ekologia 

i Tradycja "Zielony Targ"

ul. Porzeczkowa 6a, 61-

306 Poznań
34

22 13 1,5 6 Na Biskupiźnie działamy razem

Zwiększenie aktywności 

społęcznej i kulturalnej 

mieszkańców gminy Krobia, 

na rzecz zachowania, rozwoju 

i upowszechniania folkloru 

biskupiańskiego jako czynnika 

stymulującego rozówj wsi.

Badania terenowe; festiwal; 

tabor

Mieszkańcy Wielkopolski, 

mieszkańcy gminy Krobia 

oraz gmin zrzeszonych w 

LGD "Gościnna 

Wielkopolska", turyści

1.04-30.11.2016 14 000,00

Gminne Centrum Kultury 

i Rekreacji im. Jana z 

Domachowa Bzdęgi w 

Krobi

ul. Powstańców Wlkp. 

27, 63-840 Krobia
33

23 13. 1.  4.  5. 5. Wieś Polska - Wieś Innowacyjna

Poszerzanie wiedzy w zakresie 

cyfryzacji i prosumenckości 

przez liderów wiejskicj i 

mieszkańców obszarów 

wiejskich. 

Konferencja 

Liderzy wiejscy: sołtysi, 

członkowie rad sołeckich, 

przedst. Samorządu teryt., 

org. pozarząd., lgd. 

01.01-31.12.2016. 15 000,00
Krajowe Stowarzyszenie 

Sołtysów

ul. Zofii Urbanowskiej 8, 

62-500 Konin 
33

24 11. 5. 6. 
"Historia czasu i (nie)przemijania" - czyli integracja 

międzypokoleniowa mieszkańców powiatu tureckiego

Włączenie społeczne seniorów 

zamieszkujących  obszar 

powiatu tureckiego poprzez 

integrację i aktywizację 

międzypokoleniową w ramach 

działań w sferze kultury oraz 

zwrócenie uwagi społeczności 

na problemy związane z 

procesem starzenia się, w tym 

z aliencją społeczną i 

kulturową starszych 

mieszkańców w okresie do 

końca 2016 r. 

Warsztaty teatralne, 

przygotowanie i premiera 

spektaklu, wydanie ksiązki ze 

wspomnieniami 

Seniorzy oraz osoby 

młode  z obszaru powiatu 

tureckiego, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem gmin 

członkowskich - założycieli 

spółdzielni (gm. Turek, 

Brudzew, m. Turek, 

Przykona, Kawęczyn). 

01.03- 30.09.2016. 38 770,00
Spółdzielnia Socjalna 

"Powrócisz Tu"

ul. Kolska Szosa 3, 62-

700 Turek 
33



25 11 5 1
Trening nowoczesnych technologii - mobilne rozwiązania 

dla osób z obszarów wiejskich w wieku 45 i więcej

Popularyzowanie korzystania 

z technologii cyfrowych i 

aktywne uczestnictwo w 

kulturze cyfrowej

Szkolenia; portal internetowy; 

podręcznik

Osoby w wieku 

niemobilnym i 

poprodukcyjnym, czyli w 

wieku 45 i więcej 

zamieszkujące obszary 

wiejskie w Wielkopolsce

1.03-31.08.2016 32 980,00
Stowarzyszenie Kolano 

Warty

ul. Plażowa 40, 63-020 

Zaniemyśl
31

26 13 1,3,4,5 1,2,3,4,5,6

Promocja regionalnej uprawy i produkcji małoobszarowej 

dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

Wielkopolski

Promocja uprawy roślin 

małoobszarowych oraz 

związanej z nimi produkcji dla 

uzyskania zrónoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich 

Wielkopolski

Szkolenia; publikacja

Wszyscy uczestnicy 

agrobiznesu w 

Wielkopolsce; potencjalni 

producenci indywidualni, 

tworzące się grupy 

producenckie; istniejące 

MSP

28.02-15.12.2016 40 000,00

Instytut Włókien 

Naturalnych i Roślin 

Zielarskich

ul. Wojska Polskiego 

71B, 60-630 Poznań
31

27 13 5 6 Konie i Powozy w Rokosowie 2016

Ochrona tradycji i dziedzictwa 

kulturowego związanego z 

hodowlą koni oraz produkcją 

powozów konnych; edukacja 

młodego pokolenia; integracja 

społeczności lokalnej; 

aktywizacja mieszkańców

Plenerowa impreza 

edukacyjno-rekreacyjna; 

konkursy, targi, pokazy, 

wystawa

Mieszkańcy województwa 

wielkopolskiego
1.03-31.07.2016 17 529,75

Ośrodek Integracji 

Europejskiej w 

Rokosowie

Rokosowo 1, Łęka Mała, 

63-805 Poniec
31

28 13 5 6

IV edycja konkursu "Fundusz sołecki-najlepsza inicjatywa" 

skierowanego do sołectw z terenu województwa 

wielkopolskiego

Podniesienie świadomości i 

aktywizacja społeczności 

wiejskiej na rzecz 

podejmowania inicjatyw, 

które służą wzmocnieniu 

wiejskiej wspólnoty i 

poprawie warunków życia na 

wsi; wzrost wiedzy 

mieszkańców w zakresie 

realizacji projeków służących 

aktywizacji lokalnej 

społeczności; identyfikacja 

najbardziej aktywnych 

mieszkańców terenów 

wiejskich

Konkurs

Sołtysi, członkowie rad 

sołęckich; mieszkańcy wsi, 

przedstawiciele jednostek 

samorządu terytorialnego

1.03-31.07.2016 25 000,00
Krajowe Stowarzyszenie 

Sołtysów

ul. Zoffi Urbanowskiej 8, 

62-500 Konin
30

29 11 5 6 Wiklina sposobem na aktywizację mieszkańców wsi

Umożliwienie podjęcia pracy 

zarobkowej w zakresie 

wyplatania wikliny poprzez 

zapewnienie cyklu 5 dniowych 

warsztatów 

Warsztaty
Plecionkarze,bezrobotni, 

osoby niepełnosprawne
03.06-30.11.2016 23 500,00

Muzeum Norodowe 

Rolnictwa i Przemysłu 

Rolno-Spożywczego w 

Szreniawie

Dworcowa 5; 62-052 

Komorniki
29

30 11. 5. 6.
"Dla dobra sprawy" - stworzenie modelowego systemu 

rozwiązań współpracy na rzecz seniorów

Włączenie społeczne seniorów 

poprzez wypracowanie 

modelowego systemu 

rozwiązań współpracy 

Jednostek Sektora Finansów 

publicznych oraz Organizacji 

Pozarządowych na obszarze 

działania dziewięciu gmin 

członkowskich (Brudzew, 

Dobra, Kawęczyn, 

Goszczanów, Malanów, 

Kościelec, Przykona, Turek, 

Władysławów) Lokalnej Grupy 

Działania Turkowska Unia 

Rozwoju - T.U.R. 

Cykl szkoleń, warsztatów 

wyjazdowych, w tym wizyta 

studyjna do kraju UE oraz 

raoirt z wynikami badań 

potrzeb seniorów. 

Seniorzy - mieszkańcy 

obszaru LGD, którzy z 

uwagi na wiek, brak 

aktywności zawodowej, 

zostali zepchnięci na 

margines życia 

społecznego oraz aktywni 

działacze NGO. Ok.. 100 

seniorów. 

01.03-30.09.2016. 20 000,00
Turkowska Unia Rozwoju 

- T.U.R.

ul. Kolska Szosa 3, 62-

700 Turek 
29

31 11 1,2,3,4,5 1,6
SPA (Specjalistyczny Program Aktywizacji) dla 

mieszkańców obszarów wiejskich

Aktywizacja mieszkańców 

obszarów wiejskich; rozwój 

współpracy i budowanie 

partnerskich relacji ze 

społecznościami lokalnymi

Targi, turniej

Społeczność sołectw 

uczestniczących w 

wydarzeniu

1.04-30.08.2016 10 000,00

Stowarzyszenie Edukacja 

i Rozwój Gorzyc Małych i 

Okolic

27



32 11. 5. 6.
Festiwal Tradycji Kulinarnej i Folkloru Wielkopolski - 

Święto Sera Smażonego

Aktywizacja mieszkańców wsi 

poprzez promowanie 

włączenia wpołecznego 

podczas warsztatów i 

organizacji festynu oraz 

konkursów kilinarnych w 

działaniu pt. "Festiwal Tradycji 

Kulinarnej i Folkloru 

Wielkopolski - Święto Śera 

Smażonego". 

Festyn, konkursy kulinarne, 

występy artystyczne, stoiska 

tematyczne, warsztaty i 

pokazy multimedialne, 

reportaż z imprezy. 

Osoby z terenu Lokalnej 

Grupy Działania środowisk 

istniejących i 

projektowych, Kół 

Gospodyń Wiejskich, 

dzieci i młodzieży oraz 

osób starszych 

poszukujących aktywizacji 

społecznej. Przedszkola, 

gimnazja z Pogorzeli, 

przedstawiciele LGD z 4 

miast (Pogorzela, Koźmin 

Wlkp., Borek Wlkp., 

Rozdrażew) oraz 

instytucje kultury 

działające ww. miastach. 

1.06-8.07.2016. 16 728,00

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w 

Pogorzeli

Pogorzela 1, 63-860 

Pogorzela 
26

33 12. 3, 4. 2 Plebiscyt SuperRolnik Wielkopolski 2016

Zaprezentowanie 

mieszkańcom Wielkopolski 

liderów wielkopolskiego 

rolnictwa, wypromowanie 

najbardziej innowacyjnych 

gospodarstw, przedstawienie 

instytucji i organizacji 

wspierających rolników, 

przekazanie wiedzy na temat 

sposobów 

najefektywniejszych 

kierunków rozwoju i produkcji 

rolnej na najbliższe lata. 

Internetowy serwis specjalny 

na stronie gloswielkopolski.pl, 

14 publikacji w "Głosie 

Wielkopolskim", 7 publikacji 

w 14 lokalnych tygodników, 

ceremonia rozdania nagród. 

Mieszkańcy obszarów 

wiejskich, którzy powinni 

oprócz poznania liderów 

wielkopolskiego rolnictwa, 

uzyskać wiedzę na 

tematy, które powinny 

posłużyć im do rozwoju 

własnych gtospodarstw, 

zwiększeniu ich 

konkurencyjności i 

produkcji. Rolnicy 

zgłoszeni do tytułu 

SuperRolnik 2016. 

19.08-16.11.2016. 9 840,00

Polska Press Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, 

Oddział Poznań

25

34 12. 1, 5. 6 Plebiscyt Wielkopolskie Koła Gospodyń Wiejskich

Przedstawienie osiągnięć Kół 

Gospodyń Wiejskich z 

Wielkopolski i ich roli w 

środowisku lokalnym i 

regionalnym w kultywowaniu 

tradycji i kultury, miłosci do 

"lokalnej ojczyzny" i dbałości o 

nią poprzez wychowywanie 

kolejnych pokoleń w 

poszanowaniu ww. wartości. 

Wybór przez czytelników 

najaktywniejszego i 

najlepszego ich zdaniem KGW 

w Wielkopolsce za rok 2016. 

Internetowy serwis specjalny 

na stronie gloswielkopolski.pl, 

14 publikacji w "Głosie 

Wielkopolskim", 7 publikacji 

w 14 lokalnych tygodników, 

ceremonia rozdania nagród. 

Mieszkańcy obszarów 

wiejskich wielkopolski 

wśród których zauważa 

się spadek kapitału 

społecznego polskiej wsi. 

Koła Gospodyń Wiejskich i 

osoby zaangażowane w 

ich działanie w 

Wielkopolsce. 

20.05-26.09.2016. 6 000,00

Polska Press Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, 

Oddział Poznań

25

35 12. 1, 3, 5. 2, 6.
Najaktywniejsza Lokalna Grupa Działania - Wielkopolska 

2016

Zaprezentowanie 

mieszkańcom Wielkopolski 

najaktywniejszych Lokalnych 

Grup Działania, ukazanie 

wpływu jaki mają na 

aktywizację społeczności 

wiejskiej, przedstawienie ich 

zadań i roli oraz Lokalnych 

Strategii Rozwoju. 

Internetowy serwis specjalny 

na stronie gloswielkopolski.pl, 

14 publikacji w "Głosie 

Wielkopolskim", 7 publikacji 

w 14 lokalnych tygodników; 

ceremonia rozdania nagród. 

Mieszkańcy obszarów 

wiejskich Wielkopolski, 

samorządy gmin, placówki 

oświaty, kultury, parafie, 

organizacje i 

stowarzyszenia, firmy, 

spółdzielnie - wszyscy ci, 

którzy powinni pozyskać 

wiedzę na temat 

działalności Lokalnych 

Grup Działania. 

22.07-26.09.2016. 10 455,00

Polska Press Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, 

Oddział Poznań

ul. Grunwaldzka 19, 60-

782 Poznań 
25



36 13. 1, 5. 6.
Jesień na Wsi - warsztaty edukacyjne dla dzieci i 

młodzieży

Upowszechnianie wiedzy o 

polskiej wsi poprzez 

organizację interaktywnych 

warsztatów edukacyjnych, a 

także wydanie materiałów 

popularyzujących 

zagadnienie. 

Dwudtygodniowe warsztaty, 

połączone z pokazami 

rzemiosła wiejskiego. Ulotki 

stanowiące pomoc 

dydaktyczną.  

Dzieci ze szkół, rzedszkoli z 

terenu województwa 

wielkopolskiego oraz 

młodziez gimnazjalna i 

ponadgimnazjalna. 

4.05-30.11.2016. 16 198,69

Muzeum Norodowe 

Rolnictwa i Przemysłu 

Rolno-Spożywczego w 

Szreniawie

ul. Dworcowa 5, 62-052 

Szreniawa 
25

1 13. 1, 2, 3, 5. 3, 6
Promocja dziedzictwa kulinarnego i twórczości tradycyjnej 

Wielkopolski

Promocja dziedzictwa 

kulturowego, kultywowania 

tradycji i twórczości 

tradycyjnej Wielkopolski. 

Imprezy plenerowe 

(festynach, jarmarkach, 

giełdach turystytcznych itp.); 

wydawnictwo informacyjno-

promocyjne połączone z 

kalendarzem imprez 

związanych z tradycjami 

kulturowymi i wodniackimi 

Wielkopolski. 

M.in. odwiedzający - 

uczestnicy imprez 

kulturalno wodniackich, 

mieszkańcy, turyści 

krajowi i wodniacy. Branża 

turystyczna z obszarów 

wiejskich - wystawcy. 

Lokalni, regionalni, 

ponadregionalni i krajowi 

producenci, artyści. 

Dziennikarze mediów 

lokalnych, regionalnych i 

krajowych. 

01.03-30.11.2016. 41 008,20
Wielkopolska 

Organizacja Turystyczna

ul. 27 Grudnia 17 / 19, 

61-737 Poznań 
24

2 13. 5. 6. Piastowe Jadło

Rozwój markowego produktu 

lokalnego "Piastowe Jadło" w 

zakresie kulinarnym i 

turystycznym z 

wykorzystaniem produktów 

lokalnych w oparciu o 

dziedzictwo kulturowo-

historyczne regionu, w 

związku z obchodami 1050 

rocznicy Chrztu Polski i 

spodziewanym napływem 

turystów. 

Spotkanie Sieciujące, 

szkolenie/warsztat; konlurs, 

udział w lokalnej imprezie 

masowej oraz materiały 

informacyjne. 

Obszar LGD "Trakt 

Piastów" - mieszkańcy wsi, 

przedsiębiorcy z branży 

agroturystycznej, 

hotelowej i 

gastronomicznej, kobiety i 

turyści. 

01.03-30.09.2016. 23 838,20
Lokalna Grupa Działania 

"Trakt Piastów"

ul. Łubowo 1, 62-260 

Łubowo 
24

3 13 1 5,6

III Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa Nowy 

Tomyśl 2015 "Tutaj ludzie wyplatają swoje życie" - 

wydanie albumu pofestiwalowego

Podniesienie wiedzy w 

dziedzinie wykorzystania 

naturalnego surowca jakim 

jest wiklina, jej uprawa i 

wykorzystanie jako surowiec 

do dalszego przetwarzania w 

różnych dziedzinach 

gospodarki

Album

Uczestnicy wydarzenia, 

projektanci, decydenci, 

biznesmeni, samorządy

1.02-30.06.2016 70 000,00

Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie 

Plecionkarzy i Wikliniarzy

ul. Tysiąclecia 3, 64-300 

Nowy Tomyśl
22

koniec limitu



4 10 1,4 1,2

Innowacyjne technologie w produkcji rolniczej przyjazne 

dla środowiska - Targi Rolnicze, Dni Pola w Marszewie 

2016

Efektywne upowszechnianie 

wiedzy i wdrażanie innowacji 

w rolnictwie

Pokazy, wykłady, wystawy, 

prezentacje, doradztwo 

technologiczne

Rolnicy, producenci rolni, 

doradcy, studenci UP, 

uczniowie ZS w 

Marszewie, parcownicy 

Okręgowej Stacji 

Chemiczno - Rolniczej, 

przedstawiciele firm 

rolniczych, mieszkańcy 

obszarów wiejskich

01.04-30.11.2016 64 000,00

Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Poznaniu

ul.Sieradzka 29;           60-

163 Poznań
22

5 9 1.3.4.5. 1.2.3.
Aktywizacja rolników w zakresie zrzeszania się oraz 

realizacji wspólnych inwestycji w gospodarstwach rolnych

Wypromowanie 

profesjonalnej współpracy 

rolników poprzez zwiększenie 

ich  zainteresowania 

zrzeszaniem się w grupach 

producentów oraz większych 

organizacjach zrzeszających 

grupy producentów

Wykłady, wyjazd studyjny
Rolnicy ze wschodniej 

części Wielkopolski. Około 

40 osób

01.06-31.12.2016 15 999,00
Wielkopolska Izba 

Rolnicza

ul.Golęcińska 9L;                

60 -626 Poznań
22

6 13 1 6
Kreatywnie, aktywnie i międzypokoleniowo - festyn w 

Chlebowie

Aktywizacja mieszkańców 

obszarów wiejskich i dążenie 

do eliminowania poczucia 

wykluczenia społecznego z 

powodu miejsca 

zamieszkania. Zachęcanie do 

podejmowania lokalnych 

inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich oraz 

promowanie aktywnych form 

spędzania wolnego czasu

Konkurencje sportowe, 

stoiska kulinarne, występy i 

pokazy artystyczne, ognisko, 

konkursy

Mieszkańcy Gminy 

Miłosław i powiatu 

wrzesińskiego oraz 

dwudziestoosobowa 

delegacja z 

zaprzyjaźnionej Gminy 

Bergen z Holandii

28.05.2016 31 527,52
Stowarzyszenie 

Samorządny Powiat

ul. Stefana Batorego 

7/15, 62-300 Września
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