UchwalaNr 43
Grupy Roboczejdo spraw Krajowej sieci obszar6w wiejskich
z dnia 25 czent,ca2013
w sprawie zaopiniowaniaprojektu zmran w Planie dzialaniaKrajowej Sieci Obszar6w
Wiejskichna lata2012-2013

N a p o d s t a w i e $ 8 u st.7 w zw .z$ gust.2r ozpor zqdzeniaPr ezesaRadyMinistr 6w z dni al s
marca2009t. w sprawiekrajowej sieci obszar6wwiejskich(Dz. U. Nr 53,poz. 436oraz
z 2012poz.llIl) oruz $ 3 pkt 2 zarz4dzenia
nr 47 Ministra Rolnictwai RozwojuWsi z dnia
20 marca2009r. w sprawiepowolaniaGrupy Roboczejdo sprawKrajowej Sieci Obszar6w
Wiejskich, Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszar6wWiejskich uchwala, co
nastppuje:

$ 1
1.GrupaRoboczado sprawKrajowej Sieci Obszar6wWiejskichpozytyr,vnieopiniujeprojekt
zmianyw Planiedzial.ania
Krajowej SieciObszar6wWiejskichna lata20l2-2el3.
2. Projektzmiany,o kt6rym mowaw ust. I stanowizalqcznikdouchwaly.

$2
Uchwalawchodziw zycie z dniempodjEcia.
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Uzasadnienie
do projektuUchwatyNr 43GrupyRoboczej
do sprawKrajowejSieci
Obszar6w
Wiejskichz dnia25 czerwca2ll3r.
ZgodniezS9ust. li2rozporzqdzeniaPrezesaRadyMinistr6wzdnia18marca200gr.
w

sprawie krajowej sieci obszar6w wiejskich (Dz. u.

Nr

53, poz.

436 oraz

z 2012 poz.lll1), plan dziataniamohebyd zmieniany i do zmiany planu dziil.aniaprzepisy
$ 8 stosujesiEodpowiednio.
Zgodnie z $ 8 ust. 7 rozporzqdzenia,SekretariatCentralny zasipgaopinii grupy roboczej na
temat projektu planu dzialania, w przypadku gdy zostala powolana. Zgodnie $ 3 pkt 2
zarzqdzenianr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dfia 20 marca 2009 r. w sprawie
powolania Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszar6wWiejskich, do zadanGrupy
naleLy w

szczeg6lnoSci opiniowanie projekt6w plan6w dziaN.aria KSOW, w

tym

rekomendaqa dziaLahdo realizacji w ramach Planu dzialaniaKsow.
Projekt zmiany planu dziaLaniaKSOW na lata 2012-2013 zostal opracowany w oparciu
o pozycje sekretariaturegionalnegoKSow woj ew6dztwawielkopolskiego.
Zmiana planu dzialania KSOW dotyczy gl6wnie zmian finansowych, kt6re nie bpd4 mialy
wplywu na ogr aniczenieaktyr;vnoSci partner6w.
Zmrana planu dzialama KSOW na lata 2012-2013 powyhszego sekretariatu regionalnego
KSOW, zostala przyjgta Uchwal4 Nr 325312013Zarzqdu Wojew6dztwa Wielkopolskiego
z dnia 11 kwietnia 2013 r. Projekt zmiany planu zostal r6wnie? zaopiniowany pnez GrupQ
Robocz4ds. KSOW woj. wielkopolskiego.
Indykatywny budzet Planu dzialania KSOW na lata 2012-2013 ulega zmniejszeniu.
JednoczeSniedokonane zostaje uaktualnienie listy dzialah szczeg6lowychw obrEbie siedmiu
dzialah glownych nabazie doSwiadczeriwynikajqcychz dotychczasowejaktywnoScipartner6w
KSOW podczas realizacji Planu dztalania KSOW na lata 2OI2-20I3. Pomimo zmniejszenia
budzetu zostanqzrealizowanewszystkie priorytety KSOW obowi4zujEcew latach 2012-2013.
Informacjg o planowanq realizacji priorytet6w w roku 2013 stanowi zalqcznik nr 2 do
niniejszejuchwaly.

