
    

 

 
                                                                              

 
     

   
                                                                              

 

 

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

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, Plan operacyjny na 

lata 2018-2019, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisała umowę nr R.U.DOW-IV.042.2.11.2019 w dniu 07.05.2019 r. na realizację operacji pn. 

„ZAGRASZ Z NAMI? – opracowanie scenariuszy gier terenowych na bazie lokalnych zasobów obszaru LGD „Górna Prosna””.  

Miejsce realizacji operacji: Obszar działania LGD „Górna Prosna” tj. gminy Gorzów Śląski, Praszka, Radłów, Rudniki 

Termin realizacji operacji: 13.05.2019 – 15.10.2019 

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 29 982,00 zł 

Zakres operacji: wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia warsztatów dot. stworzenia scenariusza gier terenowych, wyłonienie wykonawcy do organizacji, 

wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia warsztatów w terenie dot. przejścia ze stworzonym scenariuszem gry terenowej, edycja kart gier terenowych. 

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 

Cel KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach 

wiejskich. 

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. 

Efekty: wyposażenie 60 osób w nową wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania i wdrażania gier terenowych opartych na lokalnych zasobach, 

poinformowanie 200 osób o wdrożeniu gier terenowych, stworzenie 2 scenariuszy gier terenowych opartych na lokalnych zasobach. 

Celem operacji jest opracowanie scenariuszy gier terenowych, opartych na zasobach lokalnych przez przedstawicieli organizacji społecznych i liderów obszaru 

LGD „Górna Prosna”. 

Szczegółowe informacje dot. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym 

http://ksow.pl 

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl 

http://ksow.pl/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

