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Uzasadnieniedo projektu Uchwaty Nr 448 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci
Obszar6w Wiejskich z dnfa grudnia 2013 t.' .
Rady Ministr6w z dnia 18 marca 2009 t.
Zgodnie z 5 9 ust. 1 i2 rozporzqdzenia-Prezesa
w sprawie krajowej sieci obszar6w wiejskich (Dz. U. Nr 53, poz- 436 oraz
22012 poz.l|l1), plan dzialatiamoae by6 zmieniany i do zmiany planu dzialania przepisy
$ 8 stosujesiEodpowiednio.
Zgodnie z $ 8 ust. 7 rozporzqdzenia,Sekretariat Centralny zasiggaopinii grupy roboczej na
temat projektu planu dzialaria, w przypadku gdy zostala powolana. Zgodnie z $ 3 pkt 2
zaruqdzenianr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 t. w sprawie
powolania G*py Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszar6w Wiejskich, do zadah Grupy
nale1y w szczeg6lnoSci opiniowanie projekt6w plan6w dziaNania KSOW, w tym
rekomendacja dzia\aftdo realizacji w ramach Planu dzialaniaKsow.
Projekt zmiany Planu dzialania KSOW na lata 2012-2013 w zakresie Sekretariatu
Centralnego KSOW zawieru zmiany finansowe dotyczqce v,rylqcznie dzialania nr 2
,,Przeniesienie dobrych praktyk, projektfw innowacyjnych oraz organizacja wymiany
doiwiadczeri i lcnow-how" i polega na przesuniEciu Srodk6w finansolvych z zadania2.l do
zadania2.5 .
Projekt zmiany Planu dziaNaniaKSOW na lata 2012-2013 w zakresie Sekretariatu
Centralnego KSOW ma na celu umoZliwienie realizacji wigkszej iloSci projekt6w oraz
umo2liwi efektywniejsze wykorzystanie Srodk6w Planu dzialania Sekretariatu Centralnego
KSOW nalata20l2-2013.
Indykatywny budZet Planu dzia\aniaKsow nalata20l2-2013 pozostajebezzmian-

