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1. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW – Województwo

Mazowieckie
Wprowadzenie

Zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), każde państwo członkowskie w tym Polska

tworzy Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013 jako cel KSOW definiuje „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie

rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę

informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na

poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”. Zaproponowany cel zgodny jest

z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz z Krajowym Planem Strategicznym

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podstawą realizacji ww. celu są działania zaplanowane do realizacji w ramach niniejszego

Planu działania KSOW sporządzonego dla Sekretariatu Centralnego i 16 Sekretariatów

Regionalnych na okres 2008-2009.

Jako główne cele Sekretariatu Regionalnego  KSOW w Województwie Mazowieckim

przyjęte zostały:  wsparcie wdrażania i oceny polityki regionu w zakresie rozwoju obszarów

wiejskich, oraz  identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji w tym

zakresie wśród wszystkich partnerów na poziomie lokalnym i regionalnym.

SR KSOW ma za zadanie realizację planu działania KSOW obejmującego zakresem

informacje i promocję programów wsparcia potencjału rozwojowego regionu (województwa)

na terenach wiejskich tj. wszelkich programów unijnych (np. PROW 2007 – 13, RPO, Equall,

Interreg), lokalnych i regionalnych oraz innych inicjatyw pomocowych (rolnictwo

ekologiczne, grupy producenckie itp.).

Sekretariat Regionalny KSOW w Województwie Mazowieckim realizował będzie swoje

zadania poprzez koordynowanie polityki informacji, promocji oraz wymiany know – how

miedzy podmiotami włączonymi do sieci. Działania SR powinny być nakierowane na

realizację planu działania KSOW za pośrednictwem członków sieci.

Rola Sekretariatu Regionalnego KSOW:

1) Umożliwienie nawiązywania kontaktów między podmiotami zainteresowanymi

rozwojem obszarów wiejskich
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2) aktywizacja podmiotów w celu realizacji zadań sieci

2. Struktura Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Plan działania KSOW na lata 2008-2009 zawiera:

1) cele działań obligatoryjnych i fakultatywnych;

2) działania obligatoryjne przewidziane w art. 68 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) 1698/2005

i Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tj.:

a) identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju

obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,

b) przeniesienie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń i „know-how”,

c) przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie

tworzenia,

d) zarządzanie siecią,

e) pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej.

3) działania fakultatywne:

a) wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,

4) ramowy harmonogram działań obligatoryjnych i fakultatywnych;

5) indykatywny budżet (plan finansowany z podziałem na poszczególne działania).

3. Struktura organizacyjna Sekretariatu Regionalnego KSOW  w Województwie

Mazowieckim

Komórką organizacyjną wypełniającą zadania Sekretariatu Regionalnego KSOW

w Województwie Mazowieckim będzie Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Sekretariatu

Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa

i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego. Jest to komórka wyodrębniona ze struktur wdrażania PROW 2007 – 2013,

podległa bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu.

4. Podmioty należące do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Uczestnikami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów

wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) będą podmioty, które są aktywnie zaangażowane

w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym

zakresie. Będą to przede wszystkim:
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a) urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym

instytucje odpowiedzialne za Fundusze Strukturalne,

b) samorządy gmin i powiatów,

c) organizacje branżowe,

d) izby rolnicze,

e) instytuty resortowe,

f) jednostki naukowe oraz badawczo-rozwojowe,

g) ośrodki doradztwa rolniczego,

h) służby ochrony przyrody,

i) lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci

mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,

j) szkoły średnie i wyższe.

k) organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno-spożywczym oraz biorących udział

w programowaniu rozwoju lokalnego,

4.1. Lista potencjalnych partnerów KSOW na poziomie regionalnym

Wykaz potencjalnych partnerów na poziomie regionalnym znajduje się w załączniku nr 1 do

Planu działania KSOW 2008-2009.

5. Działania obligatoryjne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

5.1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie

informacji na ich temat.

Celem działania 4.1. jest rozpowszechnianie i przekazywanie doświadczeń, dobrych praktyk oraz

innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, poprzez:

1) rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań wspierających

skuteczność polityki rozwoju obszarów wiejskich;

2) katalogowanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań na

szczeblu krajowym, nie tylko w ramach polityki objętej współfinansowaniem, ale

również w zakresie polityki krajowej i regionalnej;

3) określenie pozytywnych doświadczeń zdobytych na szczeblu międzynarodowym i krajowym,

mających na celu kontynuację strategicznych celów rozwoju obszarów wiejskich.

W związku z tym działanie to obejmuje realizację zadań mających na celu:

a) gromadzenie wszystkich informacji, które są niezbędne dla potrzeb zdefiniowania dobrych

praktyk i innowacyjnych rozwiązań;
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b) opracowywanie, klasyfikowanie i katalogowanie dobrych praktyk i innowacyjnych

rozwiązań dla Województwa Mazowieckiego;

c) przeprowadzanie analiz, ekspertyz i ocen jako podstawowa forma identyfikacji i analizy

dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań;

d) rozpowszechnianie zgromadzonych i skatalogowanych informacji poprzez publikacje lub

wizyty studyjne;

e) rozpowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań realizowanych na

poziomie krajowym i międzynarodowym, również wśród podmiotów zaangażowanych

w inne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez publikacje lub wizyty

studyjne oraz warsztaty tematyczne poświęcone analizie przypadków zakończonych

powodzeniem.

5.2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-

how”.

W ramach tego działania zostaną zrealizowane działania umożliwiające wymianę

doświadczeń/umiejętności, przede wszystkim na szczeblu regionalnym, również z udziałem

partnerów krajowych i  międzynarodowych.

- Konferencje, seminaria, spotkania poświęcone wymianie doświadczeń miedzy członkami

KSOW, mające na celu pogłębienie zagadnień dotyczących polityki rozwoju obszarów

wiejskich, w szczególności z udziałem członków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

5.3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla Lokalnych Grup Działania (LGD)

w procesie tworzenia.

Wśród obowiązkowych działań prowadzonych w ramach Planu działania KSOW uwzględnia

również przygotowanie specjalnych programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania

w procesie tworzenia.

Celem tego działania jest wspieranie zdobywania, uaktualniania i doskonalenia umiejętności

zarządczych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie PROW - LGD.

Opracowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w odniesieniu do IV

osi PROW 2007-2013, koordynowane przez jednostkę centralną i jednostki regionalne, ma za

zadanie rozpowszechnianie tych modeli działań informacyjnych oraz ich skuteczne wdrażanie

w skali regionalnej.

5.4. Zarządzanie siecią
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5.4.1. Zarządzanie strukturami KSOW na szczeblu regionalnym

Działanie to ma na celu wsparcie wydatków związanych z regularnym funkcjonowaniem

struktur Sieci, zarówno w Sekretariatach Regionalnych (SR), jak i Sekretariacie Centralnym

(SC), oraz wydatków związanych z zarządzaniem Siecią.

Głównymi celami tego działania są:

- zapewnienie poprawnego zarządzania organizacyjnego i finansowego strukturami

tworzącymi Krajową Sieć Obszarów Wiejskich;

- koordynacja działań, za realizację których odpowiadają SC i SR, działań grupy roboczej

ds. KSOW.

Zarządzanie Siecią na szczeblu regionalnym i lokalnym:

- działalność w zakresie łączności między potrzebami zgłaszanymi na poziomie

regionalnym i lokalnym za pośrednictwem ośrodków regionalnych a strukturami

odpowiedzialnymi za ukierunkowanie i koordynację działań na szczeblu krajowym

(koordynacja pionowa);

- kontakty z Sekretariatami Regionalnymi oraz z innymi sieciami obecnymi na obszarze

kompetencji (koordynacja pozioma);

- koordynacja oraz łączność z władzami i organizacjami krajowymi i lokalnymi

tworzącymi KSOW, które uczestniczą w programowaniu i zarządzaniu funduszami

strukturalnym.

5.4.2. Monitorowanie i ocena KSOW

Funkcjonowanie KSOW zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 (PROW 2007-2013) będzie monitorowane przez Instytucję Zarządzającą PROW 2007-

2013 oraz przez jednostkę centralną KSOW (Sekretariat Centralny), przy pomocy jednostek

regionalnych (Sekretariaty Regionalne). Dane dotyczące działalności gromadzić będą jednostki

regionalne. Rolę koordynatora w tym zakresie pełnić będzie Jednostka Centralna KSOW.

Funkcjonowanie KSOW będzie podlegało ocenie bieżącej oraz ocenom okresowym:

średniookresowej i ex-post.

Kryteria oceny funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

1. Zgodność podejmowanych przedsięwzięć z Planem Działania.

2. Terminowość przekazywania informacji między Sekretariatami.

3. Powszechność i łatwość w dostępie do KSOW.

4. Aktualność informacji zamieszczanych na stronie KSOW.

5. Zaangażowanie uczestników w działanie KSOW.
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6. Aktywność uczestników Sieci na stronie internetowej KSOW.

7. Zgodność wybranych projektów z założeniami przyjętymi na dany rok przez Grupę

Roboczą ds. KSOW funkcjonująca przy MRiRW.

8. Poziom zainteresowania spotkaniami szkoleniowymi organizowanymi w ramach

Sieci.

9. Poziom zainteresowania danym tematem wśród uczestników Sieci.

Wskaźniki monitorowania i oceny

1. Liczba uczestników KSOW na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.

2. Liczba zarejestrowanych użytkowników portalu KSOW.

3. Liczba zarejestrowanych wejść na stronę KSOW.

4. Liczba wejść na dane zakładki tematyczne strony KSOW.

5. Liczba uczestników szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych w ramach

Planu Działania.

6. Liczba dni odbytych szkoleń, seminariów i konferencji.

7. Liczba wydanych publikacji.

8. Liczba rozprowadzonych publikacji.

9. Liczba grup tematycznych.

10. Liczba spotkań grup tematycznych.

11. Liczba projektów w podziale na temat projektu (np. dobre praktyki, innowacyjność,

współpraca międzyterytorialna).

5.5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej

Wśród obowiązkowych działań, które musi zawierać każdy Plan działania KSOW,

uwzględnione muszą być również działania w zakresie pomocy technicznej dla współpracy

międzyterytorialnej i międzynarodowej.

Celem działania jest wspieranie możliwości nawiązywania różnych form współpracy między

podmiotami działającymi na obszarach wiejskich a podmiotami zaangażowanymi w rozwój

obszarów wiejskich, m. in. poprzez wspieranie projektów współpracy realizowanych przez LGD

w ramach IV Osi PROW.
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6. Działania fakultatywne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

6.1. Współpraca ze szkołami wyższymi i jednostkami badawczo – rozwojowymi

6.2 Wymiana doświadczeń między LGD

7. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego  KSOW w

Województwie Mazowieckim
7.1. Cele działań obligatoryjnych

Celem działań przedstawionych w tym Planie działania KSOW jest skuteczne dotarcie do

partnerów KSOW, uświadomieniu korzyści płynących z udziału w KSOW, zachęceniu do

wzięcia udziału w zaplanowanych działaniach, a przede wszystkim promocji nowej

inicjatywy w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

7.2. Propozycja działań obowiązkowych z wykazaniem ich kosztu realizacji

1. identyfikacja i analiza dobrych praktyk

Działania Planowana realizacja Koszt
konferencje i
seminaria

III i IV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów
Wiejskich 170.000 zł

prowadzenie
rejestru (bazy)
najlepszych
inwestycji na
obszarach
wiejskich

Baza najlepiej realizowanych inicjatyw
wyłonionych w Konkursach lub  po ocenie
Zespołu Oceny Projektów – zamieszczona na
stronie internetowej KSOW.

10.000 zł

Konkursy
wyłaniające
najlepsze praktyki

- Konkurs na Piękną Wieś Mazowiecką,

- Konkurs na Najlepszy Projekt Odnowy Wsi,

- Konkurs na Najładniejszą Zagrodę

40.000 zł

20.000 zł

10.000 zł

ekspertyzy
i analizy

Ocena projektów przez Zespół Oceny Projektów
powołany przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego

5.000 zł

2. przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how
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Kongresy,
wystawy, targi,
konferencje ,
szkolenia

Dożynki Wojewódzkie 2009 – stoisko poświęcone
rozwojowi obszarów wiejskich

Targi MTP POLAGRA FOOD 2009 - Stoisko
Województwa Mazowieckiego

Targi MTP FARMA 2008 i 2009 – Stoiska
Województwa Mazowieckiego

IFE Poland 2009 – Targi rolno – żywnościowe,
Warszawa – Stoiska Województwa
Mazowieckiego

Cykl 6spotkań szkoleniowych – FUNDUSZE
POMOCOWE DLA GMIN NA TERENACH
WIEJSKICH

40.000 zł

40.000 zł

100.000 zł

30.000 zł

120.000 zł
broszury i
publikacje

Przewodnik inwestora – gminy i powiaty
Województwa Mazowieckiego

Broszura – Najlepsze praktyki: Odnowa wsi,
Leader.

Publikacja pracy magisterskiej/doktorskiej
wyłonionej w konkursie na najlepszą pracę
magisterską/doktorską poświęconą rozwojowi
obszarów wiejskich na Mazowszu.

Wydawanie innych  publikacji, których
opracowanie zostanie zlecone, w tym druk
publikacji opracowywanych na zlecenie przez
szkoły wyższe i jednostki badawczo – rozwojowe.

ok. 250.000 zł

strona internetowa Podstrona www.ksow.mazovia.pl 25.000 zł
wymiana
informacji z
członkami sieci

- strona internetowa,
 - cykliczny e – biuletyn rozsyłany drogą
elektroniczną (co miesiąc),

-

3. przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia i
działania

Program szkoleniowy -  Zakres tworzenia LGD (forma prawna
działalności itp.)

10.000 zł

Program szkoleniowy – Podstawy  rachunkowości dla LGD 10.000 zł
Program szkoleniowy - Promocja programów unijnych i marketing
regionalny

10.000 zł

Program szkoleniowy - Rozliczanie projektów współfinansowanych z
UE

10.000 zł

Program szkoleniowy - Prawo zamówień publicznych 10.000 zł

4. Zarządzanie siecią

http://www.ksow.mazovia.pl/
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Utworzenie
Sekretariatu
Regionalnego

Sekretariat regionalny KSOW w Województwie
Mazowiecki będzie funkcjonował w ramach
Departamentu Rolnictwa i Modernizacji
Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego.
W ramach SR KSOW planowane jest
funkcjonowanie Punktu Informacyjnego KSOW.

Zatrudnienie
pracowników

Zatrudnienie osób realizujących zadania SR
KSOW

126.000 zł

Wizyty studyjne Wyjazdy studyjne z udziałem pracowników
sekretariatu regionalnego w celu wymiany
doświadczeń w zakresie funkcjonowania KSOW.

45.000 zł

Szkolenia
pracowników

1 Szkolenie z zakresu promocji programów
unijnych i marketingu regionalnego,
2 Szkolenia z zakresu zasad przyznawania
pomocy w ramach PROW 2007 – 13, RPO
Mazowsze, PO KL,
1 Tworzenie i obsługa stron internetowych,
1 Szkolenie  - Tworzenie i obsługa baz danych –
Access,
Inne szkolenia

45.000 zł

Wyposażenie SR Wyposażenie w sprzęt komputerowy,
elektroniczny sprzęt biurowy, materiały biurowe

40.000 zł

Wizualizacja
KSOW

Wykonanie systemów informacji wizuwalnej
KSOW m.in. ścianki i banerów informacyjnych

35.000 zł

5. Pomoc Techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej.

Wizyty studyjne
krajowe

6 krajowych wizyt studyjnych „Odnowa wsi –
promocja najlepszych praktyk”.

120.000 zł

Wizyty studyjne
zagraniczne

3 zagraniczne wizyty studyjne – promujące
najlepsze praktyki w rozwoju obszarów wiejskich 285.000 zł

Seminarium Międzynarodowe Seminarium wymiany
doświadczeń pomiędzy LGD z Województwa
Mazowieckiego a LGD w regionach partnerskich
(2 dni)

80.000 zł

7.3. Propozycja działań fakultatywnych z wykazaniem ich kosztu realizacji

  1. Współpraca ze szkołami wyższymi i jednostkami badawczo – rozwojowymi.

Działania Planowana realizacja Koszt
Współpraca ze
szkołami
wyższymi i
jednostkami
badawczo –
rozwojowymi.

- zlecanie opracowania publikacji na tematy:
historii regionu, potencjału gospodarczego
terenów wiejskich w regionie ,tradycyjnych form
architektury i zagospodarowania przestrzennego
w regionie itp.
- zlecanie wykonywania opracowań, analiz i
ekspertyz
- organizacja konkursu na najlepszą pracę

70.000 zł

35.000 zł

20.000 zł
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magisterską/doktorską dotyczącą rozwoju
obszarów wiejskich w regionie
- organizacja cyklu warsztatów/praktyk
studenckich poświęconych zagospodarowaniu
przestrzennemu, urbanistyce i tradycyjnej
architekturze wiejskiej regionu

80.000 zł

2. Wymiana doświadczeń między LGD

Wizyty studyjne 2  wizyty studyjne dla LGD w innych regionach
kraju

60.000 zł

7.4. Ramowy harmonogram czasowy dla realizacji działań obligatoryjnych i
fakultatywnych

Nazwa zadania
2008 2009

I II III IV I II III IV

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz

przekazanie informacji na ich temat

III i IV Mazowiecki Kongres Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Baza najlepiej realizowanych inicjatyw
wyłonionych w Konkursach lub  po ocenie
Zespołu Oceny Projektów – zamieszczona na
stronie internetowej KSOW.
- Konkurs na Piękną Wieś Mazowiecką,
- Konkurs na Najlepszy Projekt Odnowy Wsi,
- Konkurs na Najładniejszą Zagrodę
Ocena projektów przez Zespół Oceny
Projektów powołany przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego
Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”

Dożynki Wojewódzkie 2008 i 2009 – stoiska
poświęcone rozwojowi obszarów wiejskich
Targi MTP POLAGRA FOOD 2008 i 2009 -
Stoisko Województwa Mazowieckiego
Targi MTP FARMA 2008 i 2009 – Stoiska
Województwa Mazowieckiego
IFE Poland 2009 – Targi rolno –
żywnościowe,  Warszawa – Stoisko
Województwa Mazowieckiego
Cykl 6 spotkań szkoleniowych – FUNDUSZE
POMOCOWE DLA GMIN NA TERENACH
WIEJSKICH
Przewodnik inwestora – gminy i powiaty
Województwa Mazowieckiego
Publikacja pracy magisterskiej/doktorskiej
wyłonionej w konkursie na najlepszą pracę
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magisterską/doktorską poświęconą rozwojowi
obszarów wiejskich na Mazowszu.
Broszura – Najlepsze praktyki: Odnowa wsi,
Leader.

Wydawanie innych  publikacji, których
opracowanie zostanie zlecone.
Podstrona www.ksow.mazovia.pl
cykliczny e – biuletyn rozsyłany drogą
elektroniczną (co miesiąc),
Przygotowanie programów szkoleniowych dla Lokalnych Grup działania w procesie

tworzenia

Program szkoleniowy -  Zakres tworzenia
LGD (forma prawna działalności itp.)
Program szkoleniowy – Podstawy
rachunkowości dla LGD
Program szkoleniowy - Promocja programów
unijnych i marketing regionalny
Program szkoleniowy - Rozliczanie projektów
współfinansowanych z UE
Program szkoleniowy - Prawo zamówień
publicznych
Zarządzanie siecią

Utworzenie Sekretariatu Regionalnego

Zatrudnienie pracowników

Wizyty studyjne

Szkolenia pracowników

Wyposażenie SR

Wizualizacja KSOW

Pomoc Techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej

6 krajowych wizyt studyjnych „Odnowa wsi –
promocja najlepszych praktyk”.
3 zagraniczne wizyty studyjne – promujące
najlepsze praktyki w rozwoju obszarów
wiejskich
Międzynarodowe Seminarium wymiany
doświadczeń pomiędzy LGD z Województwa
Mazowieckiego a LGD w regionach
partnerskich (2 dni)

Propozycja działań FAKULTATYWNYCH

Współpraca ze szkołami wyższymi i jednostkami badawczo – rozwojowymi.

- zlecanie opracowania publikacji na tematy:
historii regionu, potencjału gospodarczego

http://www.ksow.mazovia.pl/
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terenów wiejskich w regionie ,tradycyjnych
form architektury i zagospodarowania
przestrzennego w regionie itp.
- zlecanie wykonywania opracowań, analiz i
ekspertyz
- organizacja konkursu na najlepszą pracę
magisterską/doktorską dotyczącą rozwoju
obszarów wiejskich w regionie
- organizacja cyklu warsztatów/praktyk
studenckich poświęconych zagospodarowaniu
przestrzennemu, urbanistyce i tradycyjnej
architekturze wiejskiej regionu
Wymiana doświadczeń między LGD
Cykl 3 wizyt studyjnych dla LGD w innych
regionach kraju

2. Indykatywny budżet KSOW na realizację PD SR w Województwie Mazowieckim w

latach 2008 i 20091

Na działania w oparciu o Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przeznaczone
zostaną środki w ramach III Schematu Pomocy Technicznej „Stworzenie i utrzymanie
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” PROW 2007-2013.

Działania obowiązkowe i fakultatywne związane z realizacją Planu
Działania KSOW: 1.660.000 zł

Działania związane z zarządzaniem Siecią 291.000 zł
SUMA 1.951.000 zł

sporządził:
Paweł Pacek
Wieloosobowe stanowisko ds Obsługi
Sekretariatu Regionalnego KSOW
tel./fax 59 79 364
e-mail: p.pacek@mazovia.pl

1 Kwoty podane w Indykatywnym budżecie są kwotami szacunkowymi. W przypadku niektórych działań koszt ich realizacji
nie został jeszcze określony.
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