Załącznik nr 1 do uchwały Nr  879/226/VI/2021
Zarządu Województwa Śląskiego 
z dnia 14.04.2021 roku

Lista ocenionych operacji zgłoszonych w ramach Konkursu nr 5/2021 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                       Plan operacyjny na lata 2020-2021
Nazwa jednostki właściwej do dokonania wyboru operacji partnera KSOW:
Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim
Termin składania wniosków o wybór operacji wskazany w ogłoszeniu:
Od dnia 4 stycznia 2021 r. do 22 stycznia 2021 r.
Nazwa jednostki, do której został złożony wniosek o wybór operacji:
Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim

Lp.
Nr wniosku o wybór operacji
Nazwa partnera KSOW
Tytuł operacji
Liczba otrzymanych punktów 
(od największej do najmniejszej)
Kwota rekomendowanego finansowania
Czy operacja została wybrana

Nazwa działania KSOW
I.
Działanie 3 – Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu – limit środków 150 000,00 zł 
1. 
15/2021
Związek Młodzieży Wiejskiej
Zostań na wsi - potencjał obszarów wiejskich, jako szansa na dobre życie
nd
nd
wniosek bez rozpatrzenia – Partner nie uzupełnił wszystkich braków wskazanych w wezwaniu
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 środków 80 000,00 zł
1.
11/2021
Śląski Związek Gmin i Powiatów
Upowszechnianie podejścia LEADER w województwie śląskim na przykładzie działalności śląskich LGD. Film informacyjno-promocyjny
19
22 575,00
wniosek mieści się
w limicie środków -
wniosek wybrany
do realizacji
III.
Działanie 6 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana                                        i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju – limit środków 120 000,00 zł + niewykorzystany limit środków z działania 3 w kwocie 141 928,55 zł
1.
2/2021
Gmina Pilica
LEADER szansą rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020
22
24 084,27
wniosek mieści się
w limicie środków -
wniosek wybrany
do realizacji
2.
13/2021
Stowarzyszenie "Razem na wyżyny"
"Leader - sukcesy dzisiaj  i możliwości jutra" kongres liderów kształtujących rozwój obszarów wiejskich LGD "Razem na wyżyny"
21
27 306,66
wniosek mieści się
w limicie środków -
wniosek wybrany
do realizacji
3.
8/2021
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2021
19
100 144,82
wniosek mieści się
w limicie środków -
wniosek wybrany
do realizacji
4.
9/2021
COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach
Biuletyny i broszury szansą podniesienia efektywności i opłacalności produkcji roślinnej
16
18 980,00
wniosek mieści się
w limicie środków -
wniosek wybrany
do realizacji
5.
17/2021
Regionalny Związek Pszczelarzy
Dobre praktyki pszczelarskie w odniesieniu do Apiturizmu i Apiterapii w kraju i za granicą
15
32 487,37
wniosek mieści się
w limicie środków -
wniosek wybrany
do realizacji
6.
3/2021
Śląska Izba Rolnicza 
Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu
10
56 073,50
wniosek mieści się
w limicie środków -
wniosek wybrany
do realizacji
7.
12/2021
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia" 
POLSKA SMAKUJE na śląskim bazarku - promocja lokalnej i tradycyjnej żywności
nd
nd
wniosek wycofany na prośbę Partnera
IV.
Działanie 9 - Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji – limit środków 100 000,00 zł

1.
5/2021
Śląska Izba Rolnicza
Mali producenci - Duże możliwości - skracanie łańcucha dostaw żywności i rolniczy handel detaliczny
20
79 164,22
wniosek mieści się
w limicie środków -
wniosek wybrany
do realizacji
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 środków 70 000,00 zł               + niewykorzystany limit środków z działania 13 – na kwotę 5 888,93 zł
1.
10/2021
Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury
Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej Jury
23
24 843,93
wniosek mieści się
w limicie środków -
wniosek wybrany
do realizacji
2.
14/2021
Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice
Aktywni na wsi - cykl artykułów promujących inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego podejmowane w środowisku wiejskim
22
51 045,00
wniosek mieści się
w limicie środków -
wniosek wybrany
do realizacji

3.
18/2021
Fundacja "SZMIDT"
Realizacja misji Śląskiego Uniwersytety Ludowego
nd
nd
wniosek bez rozpatrzenia – Partner nie uzupełnił wszystkich braków wskazanych w wezwaniu
4.
19/2021
Lokalna Organizacja Turystyczna INTER-GRA
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Polska od Kuchni - Śląski Finał Regionalny
nd
nd
wniosek bez rozpatrzenia – Partner nie uzupełnił wszystkich braków wskazanych w wezwaniu

VI.
Działanie 13 - Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – limit środków 70 000,00 zł 
1.
7/2021
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Tradycyjne techniki rękodzielnicze siłą Beskidów i okolic
17
7 593,24
wniosek mieści się
w limicie środków -
wniosek wybrany
do realizacji

2.
16/2021
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie
Popularyzacja dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i kulinarnego Złotej Krainy Pstrąga
15
22 609,00
wniosek mieści się
w limicie środków -
wniosek wybrany
do realizacji
3.
20/2021
Stowarzyszenie Rybackie "Żabi Kraj"
Organizacja imprezy pn. Śląskie Święto Karpia
15
17 603,50
wniosek mieści się
w limicie środków -
wniosek wybrany
do realizacji
4.
1/2021
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Wykorzystanie ziół w gospodarstwie domowym w teorii i praktyce
13
4 775,74
wniosek mieści się
w limicie środków -
wniosek wybrany
do realizacji
5.
6/2021
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Tradycyjne rośliny w atrakcyjnych formach - ogrody w szkle kluczem do natury
13
6 893,20
wniosek mieści się
w limicie środków -
wniosek wybrany
do realizacji
6.
4/2021
Śląska Izba Rolnicza
Stare i nowe smaki kuchni śląskiej – rolniczy handel detaliczny
nd
nd
operacja nie spełnia jednego z warunków wyboru operacji wskazanych w części II Przewodnika po ocenie wniosków – wniosek nie podlega dalszej ocenie


LEGENDA

wnioski ocenione pozytywnie - przyjęte do realizacji w ramach dostępnego limitu środków


wnioski pozostawione bez rozpatrzenia/ wnioski które nie spełniły warunków wyboru/wnioski wycofane






