
Uchwała nr 50 

Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

z dnia 02 czerwca 2020 r.

w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2020-2021 

Na podstawie art. 57 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 217, z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 59 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 
2015 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 
zmienionego zarządzeniem nr 21 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2018 r., Grupa 
Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich uchwala, co następuje:

§ 1

1. Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich akceptuje dwuletni plan 
operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

2. Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, w zakresie 
działania 8 Plan Komunikacyjny PROW 2014-2020, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

3. Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, w zakresie 
operacji własnych zgłoszonych przez jednostki wsparcia sieci, z wyłączeniem działania 8 Plan 
komunikacyjny, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, w zakresie 
operacji partnerów KSOW wyłonionych w konkursie 4/2020, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Grupy Roboczej do spraw

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

                                

Ryszard Kamiński
Podsekretarz Stanu

$Biuro/Departament
/podpisano elektronicznie/



Uzasadnienie do Uchwały nr 50 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
z dnia 02 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 58 pkt 2, art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 217, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 148), opracowywane są dwuletnie 
plany operacyjne. 
Zgodnie z art. 55 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy do zadań jednostki centralnej należy zapewnienie 
funkcjonowania KSOW na poziome krajowym, w szczególności przez opracowanie dwuletnich 
planów operacyjnych we współpracy z instytucją zarządzającą, jednostkami regionalnymi KSOW, 
Centrum Doradztwa Rolniczego, wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego, partnerami 
KSOW, podmiotami wdrażającymi oraz agencją płatniczą.
Zgodnie z art. 57 ust. 4 ww. ustawy organ opiniodawczo-doradczy w zakresie funkcjonowania KSOW 
w województwie opiniuje propozycje dwuletnich planów operacyjnych na poziomie województwa. 
Projekt planu operacyjnego na poziomie każdego województwa został pozytywnie zaopiniowany 
przez wojewódzkie grupy robocze. 
Propozycja planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 została pozytywnie zaopiniowana przez 
grupy tematyczne działające przy Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 
Grupa Tematyczna ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pozytywnie zaopiniowała 
zmiany dla działań: Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania 
„Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy 
oraz Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie 
innowacji na obszarach wiejskich (Uchwała nr 18 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich działającej przy Grupie roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
z dnia 21 maja 2020 r.). Grupa tematyczna ds. podejścia LEADER pozytywnie zaopiniowała zmiany 
dla działania Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, 
w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej 
(Uchwała Nr 17 Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER działającej przy Grupie Roboczej do 
spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 21 maja 2020 r.). 
Zgodnie z art. 57 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy do zadań Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich należy w szczególności akceptacja dwuletnich planów operacyjnych.
Na podstawie art. 57 ust. 5 ww. ustawy Jednostka Centralna KSOW przekazuje do akceptacji Grupie 
Roboczej do spraw KSOW projekt dwuletniego planu operacyjnego. 
Jednostki wsparcia sieci w ramach operacji własnych zgłosiły 117 operacji na kwotę 8 619 664,00 zł 
w ramach działania 8 Plan komunikacyjny i 317 operacji na kwotę 24 205 449,09 zł w ramach 
pozostałych działań. Szczegóły dotyczące poszczególnych operacji w podziale na jednostki wsparcia 
sieci przedstawione są w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
W załączniku 3 przedstawiono operacje Partnerów KSOW wyłonione w ramach konkursu 4/2020 w 
województwach, które zakończyły proces oceny i wyboru wniosków (kujawsko-pomorskie, lubuskie, 
małopolskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, świętokrzyski i zachodniopomorskie). 
W tych ośmiu województwach w sumie wybrano do realizacji 116 operacji Partnerów KSOW na 
kwotę 4 821 736,13 zł.
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