
FORMULARZ PROJEKTU REALIZUJĄCEGO PRIORYTETY PROW 2014-2020 

Przykłady projektów realizowanych na obszarach wiejskich 

Do formularza proszę dołączyć: 

• Zdjęcia – min. 3 – maks. 5 w oddzielnych plikach graficznych (np. jpg).  

 

Nazwa projektu – skrócona nazwa (jeśli istnieje) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Oficjalny tytuł projektu 

/operacji  

 

Warsztaty dla członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie 

2. Ostateczny 

odbiorca/uczestnik 

projektu/operacji 

Producenci rolni, przedsiębiorcy prowadzący dostawy 
bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, 
lokalną i ograniczoną, rolnicy prowadzący handel detaliczny,  
gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujący produkty tradycyjne, 
członkowie sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie, Zespół ds. 
Dziedzictwa Kulinarnego 

3. Streszczenie 

projektu/najważniejsze 

informacje – 3-4 zdania (lead). 

Organizacja warsztatów połączonych z podróżą studyjną do woj. 
dolnośląskiego dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie  

4. Priorytety PROW . 
Zaznacz znakiem X po prawej stronie, 
które priorytety polityki rozwoju 
obszarów wiejskich zrealizował 
projekt? 

I -Transfer wiedzy i innowacje 
Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich.  

 

II Rentowności i konkurencyjność gospodarstw 

Zwiększanie rentowności gospodarstw i 
konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we 
wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych 
technologii w gospodarstwach i zrównoważonej 
gospodarki leśnej.  

 

III Organizacja łańcucha dostaw żywności  

Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w 
tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i 
zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 

X 

IV. Wzmacnianie ekosystemów  

Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów 
związanych z rolnictwem i leśnictwem. 

 

V. Efektywne gospodarowanie zasobami 

Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i 
przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną 
na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i 
leśnym. 

 

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny 

Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania 
ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich  

 

5. Kontekst i cele operacji. 
Opisz kontekst realizacji operacji oraz 
jej cele.  Odpowiedz na pytania 
pomocnicze: 
• Diagnoza 

/powody/przyczyny 
realizacji operacji, dlaczego 

Operacja miała na celu zgłębienie wiedzy grupy docelowej 
w zakresie innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie i produkcji 
żywności w oparciu o wiedzę przekazywaną przez wykładowców 
będących jednocześnie właścicielami firm i posiadającymi wiedzę 
i doświadczenie w danym zakresie merytorycznym. Uczestnicy 
warsztatów uzyskali wsparcie merytoryczne z zakresu rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich dla producentów rolnych 



i komu operacja była 
potrzebna? 

• Cele operacji.  
 

oraz przedsiębiorców prowadzących dostawy bezpośrednie, 
sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną 
i ograniczoną gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących 
produkty tradycyjne, a także świadczących usługi hotelarsko-
gastronomiczne. 
Udział członków sieci w warsztatach umożliwił pozyskanie 
informacji na temat wytwarzania produktów regionalnych 
i tradycyjnych oraz turystyki kulinarnej prowadzonej w ramach 
udziału w międzynarodowym towarzyszeniu, jakim jest Europejska 
Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Zorganizowane 
warsztaty pozwoliły przekazać odpowiednią wiedzę na bazie 
doświadczeń województwa dolnośląskiego, co zwiększy 
innowacyjność oraz udział we wdrażaniu własnych inicjatyw 
w zakresie budowania turystyki kulinarnej oraz ich innowacyjności  
wpływającej pozytywnie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich woj. 
opolskiego.  
Udział w warsztatach umożliwił przeszkolenie i zapoznanie 
z dobrymi praktykami 20 osób zajmujących się w swojej pracy 
zawodowej w/w zagadnieniami. 
 

 

6. Działania realizowane w 

ramach operacji  
Opisz jakie działania i w jaki sposób 
zostały zrealizowane w ramach 
operacji. Odpowiedz na pytania 
pomocnicze: 
• Jakie działania i w jakich 

ramach czasowych zostały 
zrealizowane w ramach 
operacji?  

• Jacy partnerzy i w jaki 
sposób byli zaangażowani 
w realizację operacji? 

 

Warsztaty połączone z podróżą studyjną do woj. dolnośląskiego dla 
członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie. 

 

7. Rezultaty operacji  
Opisz rezultaty, efekty operacji. 
Odpowiedz na pytania pomocnicze: 
• Efekty realizacji operacji.  

Wymierne wskaźniki 
produktu, rezultatu, 
oddziaływania – 
jakościowe i ilościowe. W 
jaki sposób zmieniła się 
sytuacja lub jakie potrzeby 
zaspokojono w wyniku 
realizacji operacji?  

• Wartość dodana operacji – 
czy pojawiały się 
niezamierzone efekty 
prowadzonych działań? 

 

Efektem realizacji operacji jest przeszkolenie grupy docelowej 
w zakresie organizacji łańcucha żywnościowego poprzez 
wzmocnienie pozycji producentów rolnych oraz przedsiębiorców 
prowadzących handel detaliczny, dostawy bezpośrednie, sprzedaż 
bezpośrednią producentów rolnych i przedsiębiorców 
produkujących i sprzedających żywnościowych o charakterze 
regionalnym oraz promocja i poprawa jakości lokalnej żywności 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W warsztatach 
wzięło udział do 20 osób. Ponadto uczestnicy mogli poszerzyć 
wiedzę, wymienić się doświadczeniem  z podmiotami 
uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, a także 
rozpowszechnić rezultaty działań na rzecz tego rozwoju w oparciu 
o wiedzę i doświadczenie. 
W następstwie uczestnicy będą mogli wdrażać do swojej 
działalności nabytą wiedzę i doświadczenie w branży rolno-
przetwórczej oraz gastronomiczno –hotelarskiej , co w dłużej 
perspektywie podwyższy jakość świadczonych usług oraz wpłynie 
na rozwój obszarów wiejskich naszego regionu.  

 

8. Wnioski z realizacji operacji. 
Opisz wnioski z realizacji operacji. 

Operacja stanowi przykład dobrej praktyki, z uwagi na fakt, iż 
cechuje się uniwersalnym charakterem, wskazuje w jak możliwie 



Odpowiedz na pytania pomocnicze: 
• Co zdecydowało o sukcesie 

operacji?   

• Doświadczenia z realizacji. 
Jakie trudności i kłopoty 
napotkano w trakcie 
realizacji operacji? Czego 
unikać? Co można zrobić 
lepiej? Gdyby zacząć 
realizację jeszcze raz, to…? 
Co było interesujące, 
nieoczekiwane, 
zaskakujące podczas 
realizacji projektu? 

• Dlaczego operacja 
zasługuje na miano dobrej 

praktyki? Dlaczego warto 
ją upowszechniać? Czy 
operacja może być 
powtórzona, czy ma 
charakter uniwersalny, 
modelowy? 

• Czy operacja jest 
innowacyjna i dlaczego?  

prosty i ciekawy sposób można przyczynić się do osiągnięcia 
efektów. Tematyka związana z dziedzictwem kulinarnym, 
łańcuchem dostaw i sprzedażą bezpośrednią dotyczy wszystkich 
regionów kraju. Dlatego też wartym wskazanie jest uniwersalnych 
metod przyczyniających się do umożliwienia osobom 
zainteresowanym znalezienie odpowiedzi na pytania i nękające ich 
problemy, co przyczyni się zarówno do wzrostu świadomości, ale 
też do rozwoju działalności gospodarczej i podejmowania nowych 
inicjatyw mających na celu poprawę życia na wsi.  

9. Benficjent - nazwa podmiotu 

otrzymującego wsparcie 

finansowe. 
W przypadku projektów 
realizowanych w ramach KSOW 
proszę podać dane partnera KSOW 
realizującego projekt. 

Samorząd Województwa Opolskiego 

adres ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 

www www.opolskie.pl 

telefon kontaktowy 77 44 83 250 

email ksow@opolskie.pl 

10. Kategoria  beneficjenta 

(podmiotu otrzymującego 

wsparcie finansowe) 
Wybierz zaznaczając znakiem X po 
prawej stronie, w przypadku 
wybrania kategorii inne w pole 
poniżej proszę wpisać jakie.  
W przypadku projektów 
realizowanych w ramach KSOW 
proszę podać kategorię partnera 
KSOW realizującego projekt. 

Publiczny (urząd administracji;  edukacja & badania ; 
instytucja kultury;  inne) 
 

X 

Prywatny (rolnik/farmer, mikro przedsiębiorca, małe 
i średnie  - przedsiębiorstwa; inne) 
 

 

Organizacje pozarządowe/NGO 
 

 

Lokalne Grupy Działania/LGD 
Lokalne Grupy Rybackie/LGR 

 

Inne 
 

 

Jakie?  

11. Partnerzy projektu  
W przypadku projektów 
realizowanych we współpracy 
(partnerstwie) z innymi podmiotami 
prosimy podać nazwy wszystkich 

 



zaangażowanych partnerów. 

12. Czas realizacji operacji 
 (długość trwania, rok realizacji). 

od  14.10.2017 do 29.12.2017 

13. Miejsce realizacji operacji 

/zasięg terytorialny operacji  
Zaznacz po prawej odpowiednią 
opcję.   
W polu poniżej podaj: 
- zasięg międzynarodowy – kraje 
objęte operacją; 
- zasięg regionalny 
(międzywojewódzki) oraz zasięg 
wojewódzki – 
województwa/województwo objęte 
operacją; 
- zasięg lokalny – województwo i 
gminy 
 

Zasięg międzynarodowy   

Zasięg ogólnopolski  

Zasięg regionalny   

Zasięg wojewódzki X 

Zasięg lokalny   

Województwo opolskie 

14. Koszty operacji.   
Wpisz w rubryce po prawej 
odpowiednią kwotę 

Koszty całkowite operacji (budżet), w tym: 9 425,27 

1. Środki publiczne  

z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

9 425,27 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki (dawniej 
Europejski Fundusz 
Rybacki) 

 

z budżetu państwa   

z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Środki prywatne  
 

 

3. Inne 
 

 

Przesłanie formularza projektu realizującego priorytety PROW do Jednostki Centralnej KSOW jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do promocji 

i upowszechniania przykładów projektów realizujących priorytety PROW 2014-2020, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

Przesłanie formularza projektu realizującego priorytety PROW do Jednostki Centralnej KSOW jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (tj. z 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631 ze zm.) na wszystkich polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 w/w ustawy wszystkich zdjęć, ilustracji oraz tekstów zgłoszonych do bazy 

projektów realizujących priorytety PROW 2014-2020 w celu promocji i upowszechniania przykładów projektów 

realizowanych na obszarach wiejskich.   

Podpisany przez upoważnioną osobę oryginał oświadczeń należy przesłać do siedziby Fundacji 

Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na adres: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 


