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ZAKRES PREZENTACJI: 

       Realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW 

Województwa Pomorskiego:   
• Struktura SR KSOW w województwie pomorskim 

• Partnerzy KSOW w województwie pomorskim 

• Wydatkowanie środków w ramach KSOW w województwie 
pomorskim w latach  2008-2013 

• Zrealizowane inicjatywy w ramach   

PD KSOW w latach 2008-2013  
• Przykłady projektów zrealizowanych w ramach  

PD KSOW w latach 2008-2013 

• Pomorskie Lokalne Grupy Działania 

• Wnioski  

 



Partnerzy KSOW w województwie pomorskim 

 Województwo pomorskie jest jednym z najpiękniejszych i 
najciekawszych w Polsce. Decydują o tym niepowtarzalne walory 
naturalne, przyrodnicze i krajobrazowe. Większość tego bogactwa 

znajduje się na obszarach wiejskich, które zajmują  
94 % powierzchni Pomorza. Uzupełnia je dziedzictwo historyczne i 
kulturowe, związane zwłaszcza z regionami etnicznymi Kaszub i 

Kociewia. Obrzędy, tradycje i zwyczaje kultywowane są zwłaszcza 
przez mieszkańców wsi, którzy stanowią ponad 30 % populacji 

województwa.  

  

 Atuty  Pomorza są wykorzystywane przez mieszkańców, 
przedsiębiorców, władze lokalne czy też pomorskie lokalne grupy 
działania – Pomorskich Partnerów KSOW w celu ożywienia jego 

życia  społecznego i gospodarczego.  



Partnerzy KSOW w województwie pomorskim 

(stan na dzień 31.08.2013 r.) 

145 partnerów: 

• strefa publiczna (m.in. jednostki administracji 
rządowej i samorządowej) -35 partnerów 

• strefa społeczno-gospodarcza (m.in. PIR, 
PODR, ZGP, pomorscy przedsiębiorcy) - 32 
partnerów 

• strefa naukowa (pomorskie szkoły średnie i 
wyższe) – 3 partnerów 

• strefa organizacji pozarządowych (LGD, KGW) – 
75 partnerów 



Partnerzy KSOW w województwie pomorskim 

(stan na dzień 31.08.2013 r.) 
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Zrealizowane inicjatywy w ramach  

PD KSOW w latach 2008-2013 

(stan na dzień 31.08.2013 r.) 

IMPREZY 

PLENEROWE 
KONFERENCJE 

TARGI / 

WYSTAWY 

SEMINARIA / 

SZKOLENIA 

WYJAZDY 

STUDYJNE 
PUBLIKACJE 

BADANIA / 

EKSPERTYZY 
KONKURSY 

40 42 37 16 17 18 9 26 

205 



Przykłady projektów zrealizowanych w ramach  

PD KSOW w latach 2008-2013 

w zakresie zachowania i promocji 

dziedzictwa kulturowego: 

• konkurs „Piękna Wieś” 

• imprezy plenerowe (Pomorskie 

Smaki, Czarne Wesele) 

• konferencje dotyczące ochrony 

krajobrazu kulturowego 

pomorskiej wsi 

• warsztaty dla pomorskich Kół 

Gospodyń Wiejskich 

• przeglądy, festiwale muzyczne 

(Turniej KGW, Staropolski 

Przegląd Piosenki Biesiadnej) 

• wystawy, jarmarki 

bożonarodzeniowe, wielkanocne 

 



Przykłady projektów zrealizowanych w ramach  

PD KSOW w latach 2008-2013 

w  zakresie promocji dziedzictwa 

kulinarnego: 

• wystawy, targi, jarmarki (Smaki 

Regionów, Grune Woche, Święto 

Produktu Tradycyjnego) 

• warsztaty, seminaria (O jeściu na 

Kociewiu, Kaszebskie jestku, 

warsztaty kulinarne dla KGW) 

• konkursy (Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo) 

• publikacje 





 

Przykłady projektów zrealizowanych w ramach  

PD KSOW w latach 2008-2013 

 
w zakresie rolnictwa: 

• wystawy zwierząt 

hodowlanych 

• Konkurs na najlepsze 

gospodarstwo ekologiczne 

• Wojewódzka Olimpiada 

Młodych Producentów Rolnych 

• wyjazdy krajowe i zagraniczne 

dla pomorskich rolników 

• badania naukowe z zakresu 

Porejstrowego 

Doświadczalnictwa 

Odmianowego i Rolnictwa 

 



Przykłady projektów zrealizowanych w ramach  

PD KSOW w latach 2008-2013 

w zakresie ochrony środowiska: 

• konferencje, seminaria dot. m.in. 

produkcji biogazu rolniczego, 

dobrych praktyk możliwych do 

wdrożenia na obszarach 

szczególnie narażonych (OSN) 

• wyjazdy studyjne dot. 

funkcjonowania biogazownii w 

Polsce i za granica, praktyk 

przeciwpowodziowej,  



Przykłady projektów zrealizowanych w ramach  

PD KSOW w latach 2008-2013 

w zakresie promocji turystyki wiejskiej: 

• targi (AGROTRVEL, Gdańskie Targi 

Turystyczne) 

• publikacje (Katalog Gospodarstw 

agroturystycznych) 

• konkursy (Konkurs Agroturystyczny, 

Piękna Wieś) 

• warsztaty wyjazdowe dot. produktów 

turystycznych innych regionów Polski 



Pomorskie Lokalne Grupy Działania  

 W województwie pomorskim podejście LEADER w ramach 
 PROW na lata 2007-2013 wdraża 16 lokalnych grup działania: 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trzy Krajobrazy" 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem  

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy  

• Lokalna Grupa Działania Wrzeciono  

• Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia    

• Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi  

• Powiślańska Lokalna Grupa Działania  

• Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski  

• Lokalna Grupa Działania Małe Morze  

• Stowarzyszenie "Turystyczne Kaszuby" 

• Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia"  

• Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja  

• Fundacja Lokalna Grupa Działania- Naszyjnik Północy  

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" 

• Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" 





Przykłady projektów zrealizowanych w ramach  

PD KSOW w latach 2008-2013 
w zakresie współpracy z pomorskimi 

lokalnymi grupami działania: 

• Udział w krajowych konferencjach 

poświeconych  podejściu Leader 

(„Konferencja: Leader potrzebuje Liderów”, 

"Projekty współpracy - wymiar 

międzyregionalny i międzynarodowy„ 

„Międzynarodowe spotkanie LGD w 

Limoges”, "publiczne wysłuchanie - Leader 

jako narzędzie rozwoju lokalnego" w 

Brukselii)   

• Targi, wystawy (Agrotravel, Pomorskie 

Smaki) 

• spotkanie pomorskiej sieci Leader  

• szkolenia, warsztaty dla przedstawicieli 

pomorskich LGD (z zakresu promocji, 

zarządzania zasobami ludzkimi, wdrażania 

PROW 2007-2013) 

• wyjazd studyjne w celu nawiązania 

współpracy (Środkowa Frankonia, Finlandia, 

Portugalia) 

 



Pomorskie Lokalne Grupy Działania  

Planowana inicjatywa : Kampania promocyjna podejście Leader w województwie 
pomorskim 

Cel główny kampanii: 

 Zaprezentowanie Pomorza jako obszaru skutecznego wdrażania podejścia LEADER, 
które to podejście aktywizuje społeczności lokalne i przyczynia się do wdrażania 
ciekawych inicjatyw istotnych i oczekiwanych przez lokalne społeczności (nie pod 
względem ilościowym tj. wydanych środków, zrealizowanych projektów ale pokazania 
wartości dodanej podejścia LEADER tj. aktywizacja społeczności lokalnej, 
zintegrowany charakter przedsięwzięć, pozytywny wpływ na rozwój obszaru). 

Cele szczegółowe kampanii: 

• wzrost poziomu wiedzy na temat korzyści płynących z dystrybucji środków UE 
poprzez podejście LEADER w codziennym życiu pomorskiej lokalnej społeczności,  

• informowanie mieszkańców województwa pomorskiego o efektach wdrażania 
podejścia  LEADER, 

• budowa marki LEADER jako skutecznego instrumentu oddolnej dystrybucji środków 
finansowych pochodzących z UE oraz aktywizacji społeczności lokalnej, 

• budowa pozytywnego wizerunku pomorskich lokalnych grup działania. 



Dziękuję za uwagę 
 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

ul. Okopowa 21/27 

80-810 Gdańsk 

Tel. 58 32 68 338/756/757 

ksow@pomorskie.eu 
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