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„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 20222023.

Informacja o operacji realizowanej w ramach KSOW
W dniu 7 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Uchwałę w sprawie
przyjęcia listy ocenianych operacji złożonych w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich. Przedmiotowa lista została także pozytywnie zaopiniowana przez
Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW w dniu 31 maja 2022 r. A 27.06.2022 Iwona Woch - Prezes
Zarządu LGD "Zielone Bieszczady" podpisała w Rzeszowie z Województwem Podkarpackim
umowę na realizację operacji "Różne podejścia jeden cel". To już 3 projekt w ramach Planu
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na który pozyskaliśmy
dofinasowanie. Tym razem 52 931,93 zł na przedsięwzięcie, które realizowane było w konsorcjum,
w którym Leaderem jest LGD "Zielone Bieszczady", a partnerem Stowarzyszenie LGD "Dorzecze
Wisłoka".
W ramach projektu wykonane zostało badanie ewaluacyjne dwóch lokalnych strategii rozwoju oraz
nakręcony został film i spot promujący dobre praktyki realizowane w ramach PROW 2014– 2020 za
pośrednictwem i przy wsparciu obu partnerskich LGD.
Celem operacji była identyfikacja i ocena efektów realizacji dwóch lokalnych strategii rozwoju
2014-2020 w województwie podkarpackim i wymiana wiedzy pomiędzy różnymi środowiskami
uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich na temat inicjatywy Leader oraz promocja efektów
tych działań.
Operacja polegała na opracowaniu narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup
działania poprzez przeprowadzenie badania ewaluacji zewnętrznej oraz nagranie filmu i spotu, a
także wymianie doświadczeń i rozpowszechnieniu informacji z realizacji działań wdrożonych w
ramach LSR, a zakończona seminarium.
Główną grupą docelową operacji są 2 podkarpackie lokalne grupy działania, których lokalne
strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji w perspektywie 2014-2020 tj.: Lokalna Grupa
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Działania "Zielone Bieszczady" oraz Stowarzyszenie LGD "Dorzecze Wisłoka". Jednakże 3
zaplanowane formy realizacji operacji gwarantują szersze grono odbiorców: inne LGD z Podkarpacia
oraz mieszkańców obszaru, w tym osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ngo i samorządy,
ODR. Przez to działanie służy wymianie wiedzy pomiędzy różnymi środowiskami uczestniczącymi
w rozwoju obszarów wiejskich.
Efektem realizacji operacji będzie opracowanie narzędzia dla 2 podkarpackich lokalnych grup
działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy,
wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji. Efekt ten wpisuje się w cel nr 1
KSOW poprzez podsumowanie osiągniętych zamierzeń, ukazanie mocnych i słabych stron
podejmowanych przez LGD działań, a tym samym ocenę rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność. Wnioski z badania przyczynią się do podniesienia kompetencji Lokalnych Grup
Działania.
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w
bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być
wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.
http://ksow.pl/baza-danych/partnerzy-ksow/formularz-zgloszeniowy

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”

