
Załącznik nr 9

Liczba spotkań 

/konferencji

Łączna liczba 

uczestników
Koszt (zł)

Spotkania / konferencje 

(grupy powyżej 15 osób)
1. 8 653 36 250

Liczba szkoleń 

/warsztatów

Łączna liczba 

uczestników
Koszt (zł)

Szkolenia / warsztaty (w 

małych grupach - do 15 

osób)
2. 22 339 9 000

Liczba różnych 

programów 

/audycji

Łączna liczba 

emisji
Koszt (zł)

Programy telewizyjne /spoty 

reklamowe
4a.

Audycje radiowe spoty 

/spoty reklamowe
4b.

Liczba 

podmiotów

Informacja wysłana do gmin
5a. 118

Informacja wysłana do 

powiatów
5b. 17

Informacja wysłana do 

LGD, kościoły, organizacje 

pozarządowe
5c. 66

Nakład (egz.)

Ulotki czarno-białe 6a.

Ulotki kolorowe 6b.

Gazetki 6c.

Biuletyny 6d. 2 000

Publikacje samodzielne 6e.

Liczba Tytuły prasowe Koszt (zł)

Publikacje w prasie 

branżowej
7a.

Publikacje w prasie 

regionalnej

7b. 1

Ogłoszenie 

Zarządu 

Województwa 

Śląskiego o 

konkursie na 

wybór LGD do 

realizacji LSR 

oraz o naborze 

wniosków na 

działanie Osi 4 

Leader -

"Funkcjonowani

e Lokalnej 

Grupy 

Działania"

320

Publikacje w prasie 

centralnej
7c.

Liczba

Tablice informacyjne 8.

262,50

Zakres i forma zamieszczanych informacji

Serwis internetowy poświecony PROW – http://prow.silesia-region.pl zawiera:

- dokumenty programowe i akty prawne oraz rejestr i opis zmian tych dokumentów,

- informacje na temat programu, w tym informacje szczegółowe (opis programu 

Koszt (zł)

743,40

107,10

Informacja o stanie realizacji rocznego planu komunikacyjnego

Informacje na stronie 

internetowej podmiotu
3.

16 000

Koszt (zł)

Koszt (zł)



Punkty informacyjne 9.

Liczba łącznie

Materiały promocyjne 

(kubki, długopisy itd.)
10. 4 950

Nazwy imprez

Uczestnictwo w imprezach
11.

Szacowana liczba, osób do 

których dotarła informacja - 

łącznie
12.

Tak / Nie

Ad. 1 W okresie sprawozdawczym Wydział Terenów Wiejskich zorganizował dla 

beneficjentów oraz wszystkich osób zainteresowanych 8 konferencji nt Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, w których udział wzięło 653 

uczestników, ich łączny koszt wyniósł 36 250 zł.  Podczas ww. konferencji 

beneficjentom przekazane zostały informacje dotyczące założeń programowych  działań 

samorządowych PROW 2007-2013,  legislacja krajowa i unijna.

Tak 

Koszt (zł)

57 551,67

Koszt (zł)

3 640

Komentarz 13.

Ad. 2 W okresie sprawozdawczym w miastach powiatowych woj. śląskiego odbyło się 

17 szkoleń dla beneficjentów działania "Odnowa i rozwój wsi" przeprowadzonych przez 

pracowników Wydziału Terenów Wiejskich nt.: „Odnowa i rozwój wsi – szkolenie w 

zakresie wypełniania wniosku”. Szkolenia te były poprzedzone szkoleniem wewnętrznym 

dla pracowników Wydziału Terenów Wiejskich zajmujących się PROW 2007-2013 o 

tym samym temacie: "Odnowa i rozwój wsi " - szkolenie w zakresie wypełniania 

wniosku". Pracownicy Wydziału Terenów Wiejskich przeszli również szkolenie z 

zakresu:  "Zasady i metody weryfikacji kosztorysów inwestorskich sporządzanych dla 

projektów finansowanych z UE", którego koszt wyniósł 9 000 zł.                                                                                

W dniu 11.09.2008 r. odbyło się szkolenie dla  pracowników Wydziału Terenów 

Wiejskich referatów zajmujących się PROW 2007-2013 w zakresie wymogów 

dotyczących bezpieczeństwa informacji w ramach "Wytycznych dla innych podmiotów 

wdrażających do zastosowania zabezpieczeń wynikających z normy ISO/IEC 27002 w 

zakresie zadań delegowanych przez agencję płatniczą",  przeprowadzone przez 

upoważnionych pracowników.                                                           W dniach: 

30.07.2008 r. i 03.09.2008 r. odbyły się szkolenia  w zakresie procedur wykonywania 

zadań Instytucji Zarządzającej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 

2013. Zakres szkoleń obejmował procedurę: monitorowanie i sprawozdawczość 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Szkolenia dla 3 

pracowników referatu ds. obsługi PROW przeprowadził upoważniony pracownik 

Wydziału.   Szkolenia zostały zorganizowane w pomieszczeniach należących do Urzędu 

Marszałkowskiego, dlatego też nie zostały poniesione żadne koszty.

Ad. 3 Na stronie internetowej http://prow.silesia-region.pl znajdują się wszelkie 

informacje dotyczące PROW 2007-2013 m.in. aktualności, informacje o PROW, 

konkursy i wyniki, dokumenty i wytyczne, promocja PROW, inne strony, kontakt. 

Dokładna zawartość poszczególnych zakładek strony została opisana w pkt. 3 tabeli. 

 Ad. 5 Informacje do wszystkich podmiotów wysyłane były przez kancelarię ogólną i za 

pomocą poczty elektronicznej



Komentarz 13.

Ad. 6 d Silesia region - Biutetyn Informacyjny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007 - 2013 jest egzemplarzem bezpłatnym,  wykorzystywanym w celu promocji 

Programu. Jego celem jest dotarcie do wszystkich zainteresowanych z informacją o 

wysokości alokacji na poszczególne działania w ramach PROW 2007 - 2013 oraz 

dotarcie do maksymalnej liczby potencjalnych beneficjentów z praktycznymi 

informacjami o możliwościach pozyskania dofinansowania. Opracowanie zostało 

wydane w celu przyczynienia się do lepszego zrozumienia Programu i przygotowania 

przez beneficjentów projektów wysokiej jakości. 

Ad. 7 W dniu 30.09.2008 r. w dodatku regionalnym Gazety Wyborczej ukazało się 

ogłoszenie Zarządu Województwa Śląskiego o konkursie na wybór LGD do realizacji 

LSR oraz o naborze wniosków na działanie Osi 4 Leader -"Funkcjonowanie Lokalnej 

Grupy Działania"  Koszt zamieszczenia ogłoszenia wyniósł 320,00 zł.

Ad. 9 W dniu 22.09.2008 r. uruchomiony został Regionalny Punkt Informacyjny, w 

którym udzielane są informacje na temat wszystkich programów finansowanych ze 

źródeł unijnych. Obsługę Punktu pełnią wszystkie Wydziały UM WŚ zajmujące się 

środkami unijnymi tj.: Wydział Rozwoju Regionalnego, Wydział Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Wydział Terenów Wiejskich. W RPI utworzonych zostało 6 

stanowisk, w tym 1 stanowisko zostało przewidziane do udzielania informacji nt PROW 

2007 - 2013. Punkt ten jest umiejscowiony w Katowicach w budynku Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23. Koszt 

utworzenia RPI dla obsługi PROW 2007 - 2013 wyniósł 9963,48 zł

Ad. 10 W ramach materiałów promocyjnych został zakupiony następujący asortyment: 

parasole automatyczne, długopisy z tworzywa sztucznego, długopisy metalowe, filiżanki, 

torby materiałowe, torby konferencyjne na dokumenty, breloki, notatniki A4, 

wizytowniki, stojaki na telefony komórkowe, teczki konferencyjne A4, pendrive'y 512 

MB, wskaźniki laserowe, elektroniczne mini organizatory, zestawy - dlugopis i pióro, 

bezrękawniki polarowe, zegarki z cyfrową ramką. Materiały te zostały zakupione w 

celach promocji Programu. 

Ad. 12  Liczba osób, do których dotarła informacja została podana na podstawie ilości 

osób uczestniczących w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach, konferencjach oraz na 

podstawie szacunkowej liczby odwiedzin strony internetowej.


