
                                                                                                Załącznik do uchwały nr 487/21 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 

r. 

                       
 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

 

LISTA OCENIONYCH OPERACJI PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH 
NABORU DO DWULETNIEGO PLANU OPERACYJNEGO KSOW NA LA TA 2020-2021 DLA KONKURSU 

 NR 5/2021 OGŁOSZONEGO W DNIU 3 GRUDNIA 2021 R. 

Nazwa jednostki właściwej do dokonania 
wyboru operacji partnera KSOW: 

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Termin składania wniosków o wybór operacji 
wskazany w ogłoszeniu: 

4 – 22 styczeń 2021 r. 

Nazwa jednostki, do której został złożony 
wniosek o wybór operacji: 

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa 
Zachodniopomorskiego 

 

Lp. Nr wniosku o 
wybór operacji 

Nazwa partnera 
KSOW Tytuł operacji 

Liczba 
otrzymanych 

punktów 
(od największej 
do najmniejszej) 

Wysokość środków 
finansowych przyznanych 

na realizację 
operacji/uznanych za 
kwalifikowalne przez 
jednostkę oceniającą 

Czy operacja została 
wybrana 

[TAK/NIE] 

Nazwa działania KSOW 

I. Działanie 3 – Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu – limit 40 000,00 zł 

1. 
WPROW-

VI.07225.10.2021 
Zachodniopomorska 

Izba Rolnicza 

Cykl szkoleń dla rolników 
w zakresie stosowania 

Kodeksu dobrej praktyki 
rolniczej dotyczącej 
ograniczenia emisji 

15 25 210,00 TAK 



   

amoniaku 

2. 
WPROW-

VI.07225.14.2021 

Zachodniopomorski 
Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego  
w Barzkowicach 

Konkurs pn. Agro-Eko-
Turystyczne "Zielone 

Lato" 2021 
13 12 000,00 TAK 

    SUMA 37 210,00  

      
 
 

II. Działanie 4 – Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy 
technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej – limit 100 000,00 zł + 4 007,75 zł**** 

1. 
WPROW-

VI.07225.11.2021 

LGD 
Stowarzyszenie 

"Lider Pojezierza" 

"Nowa perspektywa, 
nowe doświadczenia w 

międzynarodowych 
projektach współpracy - 

łączy nas Leader” 

13* 19 920,10 TAK 

2. 
WPROW-

VI.07225.3.2021 

LGD 
Stowarzyszenie 

"Lider Pojezierza" 

"Kolejne doświadczenia 
w międzynarodowych 

projektach współpracy" 
13* 57 668,48 TAK 

3. 
WPROW-

VI.07225.6.2021 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 

Działania 
POJEZIERZE 

RAZEM 

Spotkanie dla 
przedstawicieli oraz 
pracowników biur 

LGD z obszaru 
Województwa 

Zachodniopomorskieg
o w zakresie 

omówienia procesu 
rejestracji 

tradycyjnych 
produktów lokalnych 
oraz podsumowanie 
realizacji PROW na 

8* 4 675,57 TAK 



   

lata 2014-2020. 

4. 
WPROW-

VI.07225.12.2021 

Stowarzyszenie 
"WIR" - Wiejska 

Inicjatywa Rozwoju 

Dobre praktyki u 
sąsiada za miedzą 

8* 21 743,60 

TAK -  

wniosek mieści się w 
limicie po realokacji 
środków - wniosek 
wybrany do realizacji  

 

    SUMA 104 007,75  

       

III. Działanie 6 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i 
rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju – limit 120 000,00 zł + 13 951,25 zł**** 

 

1. 
WPROW-

VI.07225.25.2021 
Związek Młodzieży 

Wiejskiej 

Współpraca podstawą 
rozwoju województwa 
zachodniopomorskiego 

23 18 207,00 TAK 

2. 
WPROW-

VI.07225.8.2021 
Zachodniopomorska 

Izba Rolnicza 

Konferencja 
pt:"Racjonalne 

gospodarowanie wodą 
w rolnictwie - jak 

zapobiegać skutkom 
suszy w produkcji 

rolnej" 

19 53 011,80 TAK 

3. 
WPROW-

VI.07225.2.2021 

Zachodniopomorski 
Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego  
w Barzkowicach 

Konferencja: 
"Perspektywy dla 
zrównoważonego 

rolnictwa" 

18 9 036,00 TAK 

4. 
WPROW-

VI.07225.15.2021 

Samorządowe 
Centrum Kultury  

w Sarbinowie 

"Zdobycie nowych 
umiejętności szansą na 
rozwój gospodarczy i 
społeczny obszarów 
wiejskich - III edycja 

15 6 940,00 TAK 



   

2021"  

5. 
WPROW-

VI.07225.7.2021 
Powiat Koszaliński 

Smaki obszarów 
wiejskich powiatu 

koszalińskiego 
14** 27 900,00 TAK 

6. 
WPROW-

VI.07225.1.2021 

COBORU Stacja 
Doświadczalna 
Oceny Odmian  

w Szczecinie Dąbiu 

Publikacja "Wyniki 
Porejestrowego 

Doświadczalnictwa 
odmianowego w roku 
2020 i "Lista Odmian 

Zalecanych w roku 2021 
w województwie 

zachodniopomorskich" 

14** 19 200,00 
NIE – wniosek nie 
mieści się w limicie 
środków*****  

7. 
WPROW-

VI.07225.16.2021 

Uniwersytet 
Przyrodniczy w 

Poznaniu 

Wyzwania rozwoju 
obszarów wiejskich o 

szczególnych 
uwarunkowaniach 
turystycznych w 

kontekście pandemii 
Covid-19 

14** 33 000,00 

 
 
 

NIE – wniosek nie 
mieści się w limicie 
środków*****  

8. 
WPROW-

VI.07225.20.2021 

Zachodniopomorski 
Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego  
w Barzkowicach 

„Debata dotycząca 
innowacyjnych 

rozwiązań w zakresie 
pszczelarstwa podczas 
Wiosennej Wystawy 

Ogrodniczo-
Pszczelarskiej w 
Barzkowicach" 

13*** 36 025,45 

 
 
 

NIE – wniosek nie 
mieści się w limicie 
środków*****  

9. 
WPROW-

VI.07225.24.2021 

Instytut Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa 

Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie 

Gospodarka 
doświadczeń a rozwój 
obszarów wiejskich 

województwa 
zachodniopomorskiego. 
Od teorii do praktyki. 

13*** 48 000,00 

 
NIE – wniosek nie 
mieści się w limicie 
środków*****  

    SUMA 251 320,25  



   

       

IV. Działanie 9 – Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji – limit 80 000,00 zł 

1. 
WPROW-

VI.07225.19.2021 

Zachodniopomorski 
Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego  
w Barzkowicach 

XXXIII Barzkowickie 
Targi Rolne AGRO 
POMERANIA 2021 

17** 48 820,00 TAK 

2. 
WPROW-

VI.07225.9.2021 
Zachodniopomorska 

Izba Rolnicza 

Wizyta gospodarcza 
zachodniopomorskich 

producentów rolnych na 
Węgrzech - wymiana 

wiedzy z zakresu 
retencji wód 

17** 29 850,00 TAK 

    SUMA 78 670,00  

       

V. Działanie 11 - Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób 
starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie – limit 80 000,00 zł  

1. 
WPROW-

VI.07225.23.2021 
Gmina Marianowo 

"Lato z Sydonią. Od 
czarownicy do liderki 

wiejskiej. Forum 
aktywnych i 

przedsiębiorczych 
kobiet" 

23 25 061,00 TAK 

2. 
WPROW-

VI.07225.18.2021 
Gmina Świdwin 

"Gminny Konkurs 
Kulinarny - przepis na 

sukces II edycja" 
16 13 100,00 TAK 

3. 
WPROW-

VI.07225.13.2021 

 
Powiat Koszaliński 

 

"Innowacyjne sołectwa 
- innowacyjna wieś" 

14 28 000,00 TAK 

    SUMA 66 161,00  

       



   

 

VI. Działanie 13 - Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – limit 80 000,00 zł 

1. 
WPROW-

VI.07225.17.2021 
Powiat Świdwiński 

V Powiatowy Jarmark 
Zdrowej Żywności i 

Rękodzieła Ludowego 
18 29 988,00 TAK 

2. 
WPROW-

VI.07225.22.2021 
Gmina Lipiany 

„Obchody 30-lecia 
samorządu gminnego w 

Lipianach" 
17 15 044,00 TAK 

3. 
WPROW-

VI.07225.21.2021 

Pro Consulting s.c. 
Dariusz Stępień, 
Joanna Stępień 

Rowerowa 
agroturystyka na 
wyspie Wolin 

16 39 920,00 
NIE – wniosek nie 
mieści się w limicie 
środków***** 

4. 
WPROW-

VI.07225.5.2021 

Zachodniopomorski 
Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego  
w Barzkowicach 

Konkurs ekologiczny 
"Eko-zabawka 
Przedszkolaka" 

10 4 500,00 
NIE – wniosek nie 
mieści się w limicie 
środków***** 

    SUMA 89 452,00  
 

 

*Zgodnie z §11 ust.5 Regulaminu Konkursu nr 5/2021 (…) w przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, a nie uzyskały punktów za 
kryterium, o którym mowa w części III pkt 8 Przewodnika po ocenie wniosku, albo uzyskały punkty za to kryterium, z tym że udział wkładu własnego 
w tych operacjach jest na takim samym poziomie, o kolejności wyboru decyduje wysokość zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym, spełniających kryterium określone w części III pkt 4 tego Przewodnika, przy czym pierwszeństwo w wyborze ma 
operacja, której wysokość tych kosztów jest niższa. 
** Zgodnie z §11 ust.4 Regulaminu Konkursu nr 5/2021 (…) w przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wyboru 
decyduje otrzymanie punktów za kryterium określone w części III pkt 8 Przewodnika po ocenie wniosku, a gdyby to kryterium było spełnione przez 
więcej niż jedną operację – decyduje wyższy udział wkładu własnego w stosunku do zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w jej 
zestawieniu rzeczowo-finansowym, spełniających kryterium określone w części III pkt 4 tego Przewodnika. 
*** Zgodnie z §11 ust.4 Regulaminu Konkursu nr 5/2021 (…) w przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wyboru 
decyduje otrzymanie punktów za kryterium określone w części III pkt 8 Przewodnika po ocenie wniosku… 

**** Zgodnie z §11 ust.7 Regulaminu Konkursu nr 5/2021 (…) w przypadku gdy limit środków określony na działanie nie zostanie wykorzystany w 
całości, środki niewykorzystane mogą zostać przeznaczone przez właściwą jednostkę regionalną na operacje złożone do tej jednostki w ramach innych 
działań… 



   

*****  Zgodnie z §11 ust.7 Regulaminu Konkursu nr 5/2021 (…) Operacje wymienione na liście, o której mowa w ust. 9, które uzyskały co najmniej 4 
punkty za kryteria określone w części III pkt 1-4 Przewodnika po ocenie wniosku, lecz nie zmieściły się w limicie środków jakie pozostały po wyborze 
operacji, które zajęły wyższe miejsca na liście: 

1) są wybierane do realizacji, jeżeli w wyniku nie zawarcia lub rozwiązania umowy na realizację innej operacji zwolnią się środki, które same lub 
razem z tymi, które pozostały w limicie, są wystarczające na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych ustalonych po ocenie kryterium, o 
którym mowa w części III pkt 4 Przewodnika po ocenie wniosku; 

2) mogą zostać wybrane do realizacji, jeżeli partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za mniejsze środki, jakie pozostały po wyborze 
innych operacji lub zostały zwolnione w wyniku nie zawarcia lub rozwiązania umowy, a które nie wystarczają na pokrycie 100% kosztów, o 
których mowa w pkt 1. 

Po spełnieniu jednego z tych warunków umowy na realizację tych operacji są zawierane według kolejności tych operacji na liście. 

 


