
7.2. Propozycja działań obowiązkowych i fakultatywnych z wykazaniem ich kosztu

realizacji 2008-2009 r.

Działania Planowana realizacja Koszt

1. Identyfikacja i analiza dobrych praktyk

III Mazowiecki
Kongres Rozwoju
Obszarów Wiejskich -
2008
(1 dzień)

Wynajem sal konferencyjnych wraz z obsługą i
wyposażenia

ok. 75.000 zł
Usługa gastronomiczna

Usługa hotelowa
Opracowanie i druk zaproszeń
Wynajem pojazdu w celu przewozu uczestników
Kongresu

IV Mazowiecki
Kongres Rozwoju
Obszarów – 2009
Wiejskich (2 dni)

Wynajem sal konferencyjnych wraz z obsługą i
wyposażeniem

      ok. 80.000 zł
Usługa gastronomiczna
Usługa hotelowa
Opracowanie i druk zaproszeń

Konkurs „Piękna wieś
Mazowiecka - 2009

Nagrody pieniężne dla laureatów konkursu
ok. 70.000 złObsługa posiedzeń Komisji Konkursowej

Opracowanie graficzne i druk plakatów
Promocja Konkursu w radio i prasie

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i
know - how

Kongresy, wystawy, targi, konferencje , szkolenia

Targi MTP FARMA
2008 – Stoiska
Województwa
Mazowieckiego

Wykonanie zabudowy targowej dla stoiska
Samorządu Województwa Mazowieckiego

ok. 60.000 zł
Występ zespołu taneczno-wokalnego

Usługa hotelowa

Targi MTP FARMA
2009 – Stoiska
Województwa
Mazowieckiego

Wykonanie zabudowy targowej dla stoiska
Samorządu Województwa Mazowieckiego

      ok.75.000 złWystęp zespołu taneczno-wokalnego

Usługa hotelowa

Wynajem powierzchni targowej, sprzątanie
stoiska, podłączenie wody i energii
Opłata za karty wstępu i stałe miejsce parkingowe

Targi Grűne Woche
2009 w Berlinie,

Usługa promocji rozwoju obszarów wiejskich
województwa mazowieckiego na targach

ok. 50.000 zł



Targi Tutti Fruit
2009 w Mediolanie

międzynarodowych  przez Lokalne Grupy
Działania,

Konferencje i sympozja
współfinansowane w
ramach współpracy ze
szkołami wyższymi i
jednostkami badawczo
rozwojowymi

Konferencje i sympozja naukowe lub popularno –
naukowe poświęcone rozwojowi obszarów
wiejskich na Mazowszu wybierane do
współfinansowania w drodze otwartego konkursu.

ok. 30.000 zł

Cykl 6spotkań
szkoleniowych –
FUNDUSZE
POMOCOWE DLA
GMIN NA
TERENACH
WIEJSKICH-2008

Usługa przeprowadzenia cyklu 6 szkoleń dla ok
450 osób, realizowana na podstawie umowy przez
firmę zewnętrzną

ok. 54.000 zł

Konferencja nt.
Programów rozwoju dla
obszarów wiejskich do
roku 2013 – 2008  rok.

Usługa gastronomiczna 5.000 zł

Spotkanie
informacyjno-
szkoleniowe nt.
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich -
2008

Usługa gastronomiczna Ok. 5.000 zł

Szkolenie dla
potencjalnych
beneficjentów osi IV
Leader - 2008

Wynagrodzenia dla wykładowców Ok. 5.000 zł

Szkolenie „Przysmaki
kuchni mazowieckiej
kluczem do rozwoju
regionu” - 2009

Wynajem sal konferencyjnych wraz z obsługą i
wyposażeniem ok. 40 000 zł
Usługa gastronomiczna

Materiały szkoleniowe

Wykładowcy

Akademia
Samorządowa -
Rozwoju Obszarów
Wiejskich- cykl szkoleń
– 2009

Usługa przeprowadzenia cyklu 8 -9 szkoleń dla ok
450 osób, realizowana na podstawie umów przez
firmy zewnętrzne    ok.65.000 zł

Imprezy promocyjne i
spotkania
informacyjno -
szkoleniowe

Współfinansowanie lokalnych imprez,
mających na celu promocję Mazowsza, w tym
spotkań informacyjnych mających na celu
podnoszenie wiedzy na temat instrumentów
finansowych kierowanych na rozwój obszarów
wiejskich.

ok. 25.000 zł

Promocja w mediach – wymiana doświadczeń za pośrednictwem Internetu
Strona internetowa Stworzenie i funkcjonowanie podstrony internetowej

www.ksow.mazovia.pl, koszty związane z obsługą i
realizacją projektu

ok. 20.000 zł

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


Baza inwestycji na
obszarach wiejskich

Usługa stworzenia interaktywnej, cyfrowej mapy
województwa mazowieckiego z naniesionymi na nią
informacjami o realizowanych przez beneficjentów
projektach

ok. 5.000 zł

Promocja potencjału
regionu

Film promocyjny na temat funkcjonowania i osiągnięć
Lokalnych Grup Działania na terenie Mazowsza ok. 35.000 zł

Współfinansowanie
cyklu  ok. 6 audycji
promujących
tradycyjną żywność
w poszczególnych
subregionach
województwa

Zakup usługi obejmującej produkcję i emisję
materiału filmowego

ok. 90.000 zł

broszury i publikacje
Broszura Przewodnik inwestora – gminy i powiaty

Województwa Mazowieckiego- opracowanie treści i
druk

ok. 75.000 zł

Broszura „Odnowa wsi” „Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej”- opracowanie treści i druk

ok. 25.000 zł

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

Cykl programów
szkoleniowych dla LGD
obejmujący:

1) Podstawy
rachunkowości dla
LGD – 2 szkolenia

2) Promocja programów
unijnych i marketing
regionalny – 2
szkolenia

3)  Rozliczanie
projektów
współfinansowanych
z UE – 2 szkolenia

4) Prawo zamówień
publicznych – 2
szkolenia

Usługa przeprowadzenia cyklu 8 szkoleń
dla ok 400 osób, realizowana na podstawie
umów przez firmy zewnętrzne.

ok. 70.000 zł

4. Zarządzanie siecią

Zatrudnienie
pracowników

Zatrudnienie 2 osób realizujących zadania SR KSOW 126.000 zł

Wizyty studyjne
2009 r.

Wyjazdy studyjne z udziałem pracowników
sekretariatu regionalnego w celu wymiany
doświadczeń w zakresie funkcjonowania KSOW np.
udział w „Open days 2009” – Dniach Otwartych
Miast i Regionów w Brukseli.

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,

45.000 zł

Wyposażenie SR Wyposażenie w sprzęt komputerowy, elektroniczny
sprzęt biurowy, materiały biurowe
- zakup 2 zestawów komputerowych, 2 drukarek,
rzutnika multimedialnego, aparatu cyfrowego, 1
laptopa, 2 faksów, 1 urządzenia wielofunkcyjnego z
ksero, 1 niszczarki.

40.000 zł

Gadżety promocyjne KSOW - 2008 i 2009

Gadżety promocyjne
KSOW – 2008 i
2009

Projekt graficzny i wykonanie  gadżetów z logo
KSOW, w tym również ulotek informacyjnych o
KSOW

ok. 70.000 zł

Wizualizacja  KSOW - 2008 i 2009

Elementy systemu
wizualizacji
KSOW

Wykonanie banerów typu roll- up, gabloty
wystawienniczej , stojaków na ulotki ok. 20.000 zł

5. Pomoc Techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i
transnarodowej.

Wizyty studyjne
Wizyta studyjna w
Województwie
Pomorskim- 2008

„Odnowa wsi-promocja najlepszych praktyk- 2008”-
transport, wyżywienie, noclegi, karty wstępu

ok. 13 000 zł

Wizyta studyjna w
Województwie
Świętokrzyskim-
2008

„Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich” ”- transport, wyżywienie, noclegi, karty
wstępu

ok. 21 000 zł

Trzy wizyty
szkoleniowe
(studyjne)
przeznaczone dla
przedstawicieli
samorządów gmin
wiejskich i LGD –
2009

Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem
wizyt studyjnych:

1.Belgia, Luksemburg i Strasburg we Francji
2. Hiszpania
3. Niemcy, Austria

ok. 86.000 zł każda
 suma= 260.000 zł

7.3. Propozycja działań fakultatywnych z wykazaniem ich kosztu realizacji

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

Współpraca z
SGGW- 2008 r.

Zlecenie opracowania materiałów
pokonferencyjnych : „Komunikowanie i
doradztwo w rozwoju obszarów wiejskich”

13.000 zł



Współpraca z
Instytutem
Ekonomiki
Rolnictwa i
Gospodarki
Żywnościowej-
2008 r.

Zlecenie opracowania treści publikacji pt.
„Szanse i ograniczenia rozwoju obszarów
wiejskich województwa mazowieckiego
wynikające z objęcia systemem Natura 2000”
oraz „Możliwości wykorzystania technologii
informacyjno – komunikacyjnych w poprawie
konkurencyjności obszarów wiejskich
województwa mazowieckiego.”

54.000 zł

Publikacja Konkurs na najlepsze prace magisterskie/
doktorskie, poświęcone rozwojowi obszarów
wiejskich na Mazowszu i publikacja pracy
wyłonionej w konkursie. Koszty związane z
organizacją konkursu będą obejmować: nagrody
pieniężne dla laureatów konkursu, obsługę
posiedzeń Komisji Konkursowej, opracowanie
graficzne i druk pracy.

ok. 25.000 zł

Publikacje Opracowanie treści  i druk  publikacji zleconych
szkołom  wyższym  i jednostkom badawczo –
rozwojowym.

ok. 65.000 zł


