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Plany Działania  KSOW 

2008-2009, 2010- 2011, 2012-2013  
2014 – 2015  

 

   

 
•  Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji i innych spotkań, 
 
•  Organizacja wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych, 
 
•  Współorganizacja i udział w targach oraz innych przedsięwzięciach, 

promocyjnych o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich 
 
•  Współorganizacja wydarzeń promujących tradycje regionalne i lokalne,  
 
• Portal www.ksow.pl, 
 
• Bazy dobrych praktyk, 
 
• Publikacje i wydawnictwa,  
 
• Zakup artykułów promocyjnych. 

http://www.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/


 Biuletyn  „Nasza euroPROWincja”   

Wysyłany do wszystkich zarejestrowanych partnerów KSOW 





 
Współpraca z partnerami KSOW i zlecanie zadań 

 

• Wspólna realizacja przedsięwzięcia przez Partnera KSOW z województwa 
wielkopolskiego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego, odbywa się na 
podstawie wniosku złożonego przez Partnera i  polega na podziale zadań i kosztów. 

  
 Dokumenty do pobrania – www.wielkopolskie.ksow.pl 

 
• Zlecenie realizacji części lub całości przedsięwzięcia odbywa się zgodnie  z zapisami 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

• Zlecenie realizacji przedsięwzięć jednostkom sektora finansów publicznych, 
do których zalicza się Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z ich oddziałami następuje bez stosowania 
przepisów ustawy PZP.  
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Przykłady zrealizowanych działań - 2009 r.   
 3 konferencje  regionalne dotyczące PROW 2007-2013 oraz Wielkopolskiej 

Odnowy Wsi adresowane do sołtysów, przedstawicieli samorządu, 
przedsiębiorców, organizacji  pozarządowych – Stare Miasto, Żerków, Racot. 

  Udział w III Kongresie Odnowy Wsi w Podlesicach w dniach 28 do 30 maja 
2009 roku grupy 39 osób w tym m.in.: przedstawicieli  LGD oraz członkiń Kół 
Gospodyń Wiejskich. 

  Szkolenie z podróżą studyjną dla lokalnych grup działania „Wielkopolska 
w Sieci” 21- 23 sierpnia 2009 r. Żerków.  

   Współpraca z trzema LGD: Zaścianek, Z Nami Warto, Unia Nadwarciańska.   

  

 

 ..  



 

Przykłady zrealizowanych działań -  2010 r.   
 
 6 konferencji regionalnych „Wieś Wielkopolska – Wieś Europejska”, których 

celem było przekazanie  informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy na  
rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2007-2013 – udział wzięło 547 
osób (rolnicy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych w tym 
Lokalnych Grup Działania oraz przedsiębiorcy).   

 Rozpoczęła działalność Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego – odbyły się szkolenia  
dla  pierwszych 4 grup.  

 We współpracy z KSS zorganizowano 18 szkoleń dla liderów wiejskich,                         
w których udział wzięły 422 osoby. Tematy szkoleń:  
 Program Wielkopolska Odnowa Wsi  - druga edycja konkursu.  

 Innowacyjna działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. 

 Propagowanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania środków z programów unijnych            
na obszarach wiejskich. 

 Warsztaty przygotowujące do udziału w programie Wielkopolska Odnowa Wsi. 

 

 

 

 



 

Przykłady zrealizowanych działań -  2010 r. 

 
• Targi Gmina  - Poznań,  
 23-26.11.2010  
 Stoisko przygotowywane  
 wspólnie z partnerami KSOW: 
      KSS, WODR, CDR, OIE Rokosowo. 

 

     W seminarium podczas Targów  

      Gmina „Od funduszu sołeckiego   

      do Odnowy Wsi”  

      uczestniczyło 117 osób. 

 

• Wyjazd studyjny dla liderów wiejskich  do Dolnej Austrii” (gminy: 
Prellenkirchen, Grafenwörth, Großschönau, Grafenegg)  – doświadczenia                  
austriackiej  odnowy wsi (we współpracy z CDR). 



 

Przykłady zrealizowanych działań w 2011 r.   
 

 Organizacja stoiska regionalnego na 

          Dożynkach Prezydenckich w Spale 

          oraz organizacja wyjazdu dla liderów 

          wiejskich na konferencję  

          „Stan i perspektywy polskiego 

          rolnictwa” (we współpracy z WODR’em). 

  

 

 Wyjazd studyjny dla 40 liderów wiejskich  

  "Odnowa wsi w  Dolnej Austrii"             

           w dniach 16-20.05.2011   

           (we współpracy z CDR’em). 

 

 

 

 



 

Przykłady zrealizowanych działań w 2011 r.   
 
 Wyjazd studyjny dla 38 liderów wiejskich na IV Kongres Odnowy Wsi 

„Partnerstwo gminy i sołectwa w odnowie wsi” 09-11.06.2011 w miejscowości 
Krzyżowa, Gm. Świdnica.  

 

 3 Konferencje regionalne „Wieś Wielkopolska Wsią Europejską” – Henrykowo, 
Osiek, Zofiowo. 

 

 Współorganizacja z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu „Forum Grup Producentów Rolnych”, które obejmowało trzy edycje 
na terenie Wielkopolski: 

 Witaszyce,  07-08.07.2011 r. –  udział wzięło 58 osób. 

 Sielinko,  03-04.09.2011 r. – udział wzięło  67 osób. 

 Białośliwie, 26.10.2011 r. – udział wzięło 50 osób. 



 

Przykłady zrealizowanych działań - 2012 r.   
 
Organizacja stoiska regionalnego  

 na dożynkach prezydenckich w Spale  

(we współpracy z WODR’em). 

   

 

  



Przykłady zrealizowanych działań - 2012 r.   
Projekt  „Agroturystyka – współpraca w sieci”.  
Konferencja podczas Targów Tour Salon oraz 5 warsztatów w subregionach dla  
gospodarstw   agroturystycznych.  
Filmy, konkursy dla gospodarstw agroturystycznych i dziennikarzy, katalog gospodarstw  
Agroturystyczntych. 

 

  



 

 

 Przykłady zrealizowanych działań - 2012 r.   
Konferencje Dziedzictwo dla Przyszłości  

     Prusim  

     Dobrzyca  

     Izabelin 

     Mniszki 

 
  

 

  



 

Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego  - w latach 2010-2012 

 

  Celem projektu jest aktywizowanie kobiet na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich oraz wsparcie tworzenia i rozwoju organizacji pozarządowych na 
obszarach wiejskich. 

  Na program szkoleń składają się  trzy moduły tematyczne. Pierwszy 
poświęcony jest rozwijaniu umiejętności społecznych, drugi wyposaża 
uczestniczki w wiedzę z dziedziny prawa związanego z działaniem organizacji 
pozarządowych, a tematem wiodącym trzeciego modułu są negocjacje.  

 

  W ciągu trzech lat działania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego udział                     
w zajęciach wzięło ponad 600 kobiet z całej Wielkopolski.  

 

  Liderki wiejskie – sołtyski, członkinie KGW, gospodynie, nauczycielki  

 

  Współpraca KSOW ze wszystkimi 31 Lokalnymi Grupami Działania                                 
z Wielkopolski, które zgłaszają 20 osobowe grupy liderek na szkolenia.  



 

 

  



 

Konferencje podsumowujące  działanie Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego  

 

Poznań,  20 października 2011  - „Kobiety w akcji -  liderki dla rozwoju wsi” – podsumowanie  
dwóch lat działania  Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego. Udział  wzięło około 180 kobiet.  

  
Poznań, 8 grudnia 2012 – „Kobiety zmieniają Polską wieś” –  podsumowanie trzech lat działania 

Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego. Udział  około 300 kobiet.  
  

 

  



 

Udział liderek wiejskich w  konferencjach „Wiejska Polska”  

organizowanych   przez KSS 
 

Licheń, 28-29 maja 2011.   

Licheń, 26-27 maja 2012.    

 



  
 

 

Wizyta delegacji francuskiej i rumuńskiej w Wielkopolsce 
W dniach 7-13 maja 2012 roku w Wielkopolsce przebywały z wizytą połączone 

delegacje Bretanii oraz rumuńskiego Sibiu na zaproszenie WIR. 



 

Współpraca z KSS  
  „Aktywnie dla dobra wspólnego” 

 
• Projekt „Aktywnie dla dobra wspólnego” realizowany jest w latach 2012-2013 w partnerstwie             

z  Samorządem Województwa Wielkopolskiego. 
 

• W ramach projektu prowadzone są działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym, 
a także przeprowadzony został konkurs pod nazwą:  

 „Fundusz sołecki  najlepsza inicjatywa” 
Na konkurs wpłynęły 54 projekty z 31 gmin w kategorii przedsięwzięć/inicjatyw oraz zgłoszono 

51 osób w kategorii najaktywniejszych mieszkańców.  
 

• Komisja Konkursowa dokonała oceny zgłoszonych projektów – 22 lutego br.  
 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach KSOW sfinansował zakup nagród rzeczowych dla 

pięciu sołectw  - za realizację najciekawszych przedsięwzięć/inicjatyw oraz zakup nagród dla 

trzech najaktywniejszych mieszkańców tych sołectw.  
 

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród – maj 2013. 

 



  

 

Wyjazdy studyjny na Litwę i do Danii (we współpracy z WOKISS) 
 

„Agroturystyka i produkty lokalne jako element   
polityki rozwoju obszarów wiejskich na Litwie”.  

 
 
„Doświadczenia duńskich samorządów  
Lokalnych i regionalnych w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”. 



 

 

Dziękuję za uwagę  
 

    Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  

    Sekretariat Regionalny KSOW  

    Ul. Szyperska 14,  61-754 Poznań  

    tel. 061 62 66 000 fax. 061 62 66 004 
ksow@umww.pl  www.wielkopolskie.ksow.pl 
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