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Wprowadzenie
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określono, że
głównym celem działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest „wsparcie wdrażania
i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza,
rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich
zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”.
Przyjęty cel zgodny jest z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz z Krajowym
Planem Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wyżej wymieniony cel realizowany jest przede wszystkim poprzez przedsięwzięcia
zaplanowane do realizacji w ramach planów działania KSOW przygotowanych przez
Sekretariat Centralny we współpracy z 16 Sekretariatami Regionalnymi. Zgodnie z art. 68
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, plan działania jest dokumentem zawierającym
szczegółowy opis przedsięwzięć realizowanych w ramach KSOW. Z uwagi na konieczność
zachowania ciągłości zadań realizowanych przez KSOW z uwzględnieniem zmieniających się
potrzeb, plany działania przygotowywane są w dwuletnich okresach, rozpoczynając od planu
działania na lata 2008-2009. Realizacja ostatniego planu działania zakończy się w dniu
30 czerwca 2015 r.
Pierwsze lata funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i doświadczenia
z realizowanych w ramach Planu działania KSOW 2008-2009 przedsięwzięć pokazują, że jest
to bardzo cenny i potrzebny instrument w integracji środowisk wiejskich oraz promocji
rolnictwa i obszarów wiejskich. Sekretariat Centralny i Sekretariaty Regionalne KSOW
wspólnie z partnerami KSOW podejmują liczne inicjatywy, aby ten instrument jak najlepiej
wykorzystać. Od początku funkcjonowania promują KSOW poprzez współorganizowanie
i dofinansowywanie różnorodnych inicjatyw partnerów. W celu realizacji zadań
organizowane są na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym m.in. spotkania,
konferencje, szkolenia, konkursy, seminaria, sieci eksperckie, które przyczyniają się do
zapewnienia coraz efektywniejszego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich. Wymiana
informacji i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie realizowanych programów
dotyczących rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ma pozytywny wpływ na poprawę
wdrażania instrumentów rozwoju obszarów wiejskich oraz zapewnienie efektywnej oceny
realizacji tych instrumentów.
Od chwili utworzenia KSOW ma charakter otwarty. W proces realizacji
zaplanowanych działań KSOW włączone zostały struktury administracyjne (na poziomie
lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do
rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze
wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu dla Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Są to przede wszystkim struktury administracyjne, m.in. samorządy województw,
gmin i powiatów, organizacje branżowe, izby rolnicze, instytuty resortowe, organizacje
pozarządowej, jednostki badawczo-rozwojowe, ośrodki doradztwa rolniczego, służby ochrony
przyrody, lokalne grupy działania oraz sieci i porozumienia wymienionych jednostek.
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Wykaz partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) przygotowany na
podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych do KSOW jest na bieżąco aktualizowany
przez Sekretariat Centralny KSOW i zamieszczony na stronie internetowej MRiRW.
W celu określania priorytetów KSOW i rekomendacji działań oraz bieżącego
monitorowania prac KSOW, na podstawie Zarządzenia Nr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 20 marca 2009 r. powołana została Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich, składająca się z przedstawicieli administracji publicznej, przedstawicieli
samorządu terytorialnego oraz reprezentantów organizacji i instytucji zaangażowanych
w rozwój obszarów wiejskich. Do zadań Grupy Roboczej należy również powoływanie
i kierowanie pracami tematycznych grup roboczych. W posiedzeniach Grupy Roboczej mogą
brać udział także eksperci oraz przedstawiciele innych instytucji zaproszeni przez
przewodniczącego.
Ponadto w grudniu br. zostanie uruchomiony portal internetowy Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich, stanowiący główne narzędzie służące do efektywnego i szybkiego
przekazywania informacji i wiedzy na temat szeroko rozumianego rozwoju obszarów
wiejskich wśród podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, instytucji
wchodzących w skład struktury KSOW. Ponadto, zakres funkcjonowania portalu oraz jego
zawartość merytoryczna przyczyniać się będzie w znaczący sposób do realizacji działań
zaplanowanych w ramach kolejnych dwuletnich Planach działania KSOW. Portal będzie
udostępniony dla użytkowników pod adresem www.ksow.pl. Posiadał będzie między innymi
forum dyskusyjne służące zamieszczaniu opinii, użyteczne linki do innych stron i bogate bazy
danych LGD.
Obecnie, wysiłki partnerów KSOW i pracowników Sekretariatu Centralnego
i Sekretariatów Regionalnych KSOW zostały skoncentrowane na przygotowaniu
optymalnego, uwzględniającego interesy wszystkich stron Planu Działania KSOW na lata
2010 – 2011 i ustaleniu pakietu zadań, poprzez które realizowane będą cele KSOW
w następnych dwóch latach. Harmonogram prac nad dokumentem został opracowany w taki
sposób, aby zapewnić partnerom jak najszerszy udział w jego tworzeniu. Każdy z partnerów
KSOW mógł aktywnie uczestniczyć w tworzeniu regionalnych planów działań i zgłaszać do
nich propozycje swoich inicjatyw. Przyjęty system prac jeszcze bardziej uzmysłowił sens
i konieczność współpracy w ramach KSOW, często, bowiem różni partnerzy zgłaszali chęć
organizowania podobnych lub nawet takich samych przedsięwzięć, dodatkowo – w tym
samym czasie. Poznanie zamierzeń partnerów KSOW zaowocowało podjęciem wspólnej
realizacji wielu zadań. Sekretariaty regionalne KSOW budując swoje plany działania
zwracały szczególną uwagę na potrzebę należytego przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektów planów tak, aby w pełni odzwierciedlały one potrzeby regionalnych społeczności
i były zgodne z obowiązującymi przepisami. Wielką wagę przywiązywano także do
konsultacji tworzonych planów regionalnych z izbami rolniczymi, organizacjami
reprezentującymi rolników, czyli najbardziej zainteresowaną grupę społeczną w zakresie
działalności KSOW. Na spotkaniach ogólnopolskich natomiast przeprowadzana była
wymiana doświadczeń na temat metod tworzenia planów działania i nowatorskich
inicjatywach podejmowanych w ramach KSOW oraz przykładów dobrego modelu
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współpracy regionalnej z samorządem rolniczym i innymi partnerami KSOW.
Przyjęty tryb pracy pozwolił na zidentyfikowanie wielu ciekawych inicjatyw na
wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym i centralnym. Na podstawie zgłoszonych
propozycji opracowany został projekt „Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2010-2011”, który został przedstawiony do publicznych konsultacji. Opracowany Plan
działania, zgodnie z przyjętymi procedurami, oceniony zostanie także przez Grupę Roboczą
do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Plan działania KSOW na lata 2009-2010 stanowi kolejny istotny krok w rozpoczętym
w 2007 roku procesie budowy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Jego misją jest służenie
przede wszystkim lepszemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami
zaangażowanymi w działania na rzecz polskiej wsi i jej mieszkańców. Kierownictwo
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dąży do tego, aby Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
stała się forum aktywnej wymiany dobrych praktyk, wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu
programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Ma
także nadzieję, że KSOW będzie też instrumentem wspierającym administrację rządową
i samorządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich realizowanych
zarówno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, jak
i programów operacyjnych polityki spójności zgodnie z celem horyzontalnym nr 6
„Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach
wiejskich” Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Szczególnie ważne dla przyszłości
rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce będą te działania KSOW, które przyczynią się do
poprawy jakości życia i warunków pracy mieszkańców wsi oraz sytuacji ekonomicznej
rolników.
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1. CELE DZIAŁAŃ (priorytety)
W latach 2010-2011 kontynuowane będą działania realizujące główne cele Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013:
1. Wspieranie wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz
międzynarodowym.
2. Aktywizacja podmiotów zaangażowanych lub potencjalnie mogących zaangażować
się w rozwój obszarów wiejskich.
3. Wzmacnianie potencjału administracji zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich.
4. Usprawnienie przepływu informacji na temat programów związanych z obszarami
wiejskimi.
5. Promocja poszukiwania rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.
6. Wsparcie MRiRW w zakresie analizy i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce.
W oparciu o propozycje przekazane przez sekretariaty regionalne KSOW, Sekretariat
Centralny opracował pięć priorytetów, które będzie realizowała Sieć w latach 2010-2011.
W dniu 30 czerwca 2009 roku Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
przyjęła następujące priorytety, które będą realizowane w ramach Planu Działania Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011:
I.

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska,

W ramach przeglądu WPR wprowadzono do katalogu działań na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich tzw. Nowe wyzwania. W ramach Sieci koniecznym będzie identyfikowanie
i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie projektów realizowanych w ramach tzw.
Nowych wyzwań. Realizacja działań związanych z identyfikowaniem i rozpowszechnianiem
wiedzy w zakresie tego typu projektów będzie się przyczyniać nie tylko do efektywniejszej
realizacji nowych priorytetów WPR, ale poprzez promowanie najlepszych praktyk, które
mogą być przenoszone do innych programów mogą wspomóc również realizację programów
wdrażanych w ramach Polityki Spójności. Ponadto w okresie 2010-2011 będą kontynuowane,
przede wszystkim na szczeblu regionalnym, działania upowszechniające najlepsze praktyki
w zakresie przygotowywania i realizacji projektów z zakresu rolnictwa i rewitalizacji
społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich. Na poziomie krajowym przedsięwzięcia
w obszarze upowszechniania najlepszych praktyk będą realizowane w oparciu o portal
internetowy KSOW.

Rezultaty realizacji priorytetu:
•

Opracowana metodologia niezbędna do identyfikacji dobrych praktyk w zakresie
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•
•
•

realizacji programów/projektów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich;
Liczba mieszkańców obszarów wiejskich w tym rolników, którzy zostali
poinformowani o najlepszych projektach w tym w zakresie nowych wyzwań;
Liczba najlepszych projektów zidentyfikowanych;
Liczba projektów współpracy w zakresie identyfikacji dobrych praktyk i modelowych
projektów.

II. Lokalna tradycja, jako element rozwoju obszarów wiejskich w regionach polskich.
W ramach tego priorytetu kontynuowane będą działania podjęte w okresie 2008-2009
wspierające i promujące rozwój lokalny na obszarach wiejskich poprzez promocję
i upowszechnianie wiedzy na temat tradycji kulturowej danego obszaru oraz promocję
tradycyjnych produktów lokalnych i regionalnych. Wymiana doświadczeń w zakresie
budowania lokalnych strategii rozwoju w oparciu o tradycję danego regionu pozwoli na
identyfikowanie systemowych rozwiązań mogących wspierać proces odtwarzania lub
zachowywania tradycji lokalnych. Doświadczenia oraz praktyczne modele tego typu
przedsięwzięć będą przedmiotem współpracy międzyregionalnej i transnarodowej
realizowanej na poziomie województw. Na poziomie krajowym KSOW będzie podejmował
działania na rzecz ułatwiania współpracy międzynarodowej. Przygotowywane też będą
publikacje służące promocji lokalnej i regionalnej tradycji jako czynnika inicjującego rozwój
obszarów wiejskich.
Rezultaty realizacji priorytetu:
•
•
•
•

Wzrost dochodu na jednego mieszkańca w miejscowościach gdzie prowadzone były
działania promujące lokalną tradycję/produkt;
Wzrost liczby mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność związaną
z lokalną tradycją/produktem;
Liczba turystów odwiedzających miejscowości objęte promocją lokalnej
tradycji/produktu;
Liczba projektów współpracy osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego,
LGD w zakresie promowania obszarów wiejskich poprzez promocję lokalnej
tradycji/produktu.

III. Wzmacnianie rozwoju lokalnego poprzez zwiększanie efektywności realizacji
lokalnych strategii rozwoju.
Doświadczenia z lat 2004-2006 w zakresie wdrażania Pilotażowego Programu Leader+ jak
również obecne doświadczenia w zakresie wdrażania osi Leader PROW 2007-2013 pokazują,
że konieczne jest dalsze wsparcie tworzących się oddolnie lokalnych grup działania,
szczególnie w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji zarządczych, jak również
w przygotowywaniu i realizacji projektów współpracy. W okresie 2010-2011 będą
kontynuowane działania służące tworzeniu i realizacji programów szkoleniowych dla LGD
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w procesie tworzenia.
Rezultaty realizacji priorytetu:
•
•
•
•

Liczba zrealizowanych zintegrowanych projektów przez LGD;
Liczba LGD realizujących projekty w oparciu o środki pochodzące z programów
wdrażanych w ramach Polityki Spójności;
Liczba przyjętych do realizacji projektów z Osi III PROW 2007-2013 zgłoszonych
przez LGD;
Liczba projektów współpracy realizowanych przez LGD na terenie województwa.

IV. Aktywizacja i wzmacnianie działań partnerów sieci na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich.
Rozpoczęta w roku 2008 budowa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będzie kontynuowana
w kolejnych dwóch latach (2010 – 2011). Szczególnie istotne będzie wzmacnianie więzi
pomiędzy partnerami oraz realizacja projektów, które będą aktywizować zaangażowanie
partnerów sieci w prace na rzecz rozwoju polskiej wsi. Działania w tym zakresie powinny
dotyczyć współpracy z różnymi partnerami przy prowadzeniu analiz i ocen wdrażanej polityki
rozwoju obszarów wiejskich jak również przy realizacji działań pilotażowych związanych
z opracowaniem modelowych rozwiązań dla systemu wdrażania tej polityki, jak również
modelowych projektów, które mogłyby być realizowane w ramach wdrażanych w obecnej
perspektywie programów.
Rezultaty realizacji priorytetu:
•
•
•
•

Liczba projektów realizowanych przez sekretariaty regionalne i Centralny wspólnie
z partnerami społeczno-gospodarczymi Sieci;
Liczba przedsięwzięć zrealizowanych przez partnerów w ramach Sieci;
Wzrost liczby partnerów Sieci aktywnie uczestniczących w wymianie wiedzy,
informacji i doświadczeń na poziomie krajowym i wojewódzkim;
Liczba projektów współpracy transregionalnych i transnarodowych zrealizowanych
przez partnerów społecznych.

V. Wzmocnienie systemu oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Kontynuowane będą działania związane z opracowywaniem i publikacją ocen i analiz
dotyczących realizacji programów/działań wdrażanych w ramach polityki Rozwoju obszarów
wiejskich. Szczególnie istotne będzie przeprowadzenie oceny dotyczącej realizacji głównych
celów KPS oraz celu 6 NSRO.
Rezultaty realizacji priorytetu:
•

Wzrost efektywności wdrażanych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013;
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•
•

Wzrost liczby projektów finansowanych z programów Polityki Spójności
realizowanych na obszarach wiejskich;
Poprawa komplementarności pomierzy II filarem WPR i Polityką Spójności
w zakresie programów/projektów wspierających rozwój obszarów wiejskich.

2. DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
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Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich, Plan działania powinien zawierać następujące
działania:
I.

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.

Cele działania: identyfikacja przykładów dobrych projektów realizowanych w ramach
programów finansujących działania skierowane na wsparcie modernizacji sektora rolnospożywczego i rozwoju obszarów wiejskich.
Przekazywanie informacji na temat dobrych praktyk.
Formy realizacji działania:
• analizy i ekspertyzy w zakresie oceny projektów,
• opracowywanie i aktualizacja baz danych na temat dobrych praktyk z zakresu sektora
rolno-spożywczego,
• organizacja konkursów w celu wyłonienia najlepszych zrealizowanych projektów,
• opracowywanie metodologii identyfikacji dobrych praktyk,
• przekazywanie informacji o dobrych praktykach poprzez konferencje, seminaria
informacyjne i publikacje.
Odbiorcy: rolnicy, producenci rolni i przetwórcy, związki branżowe, organizacje
i stowarzyszenia działające w sektorze rolno – spożywczym, doradcy rolni, eksperci
działający w sektorze przetwórstwa.
Wdrażanie:
Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym i wojewódzkim przez Sekretariat
Centralny i sekretariaty regionalne.
Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.
II. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany
doświadczeń i „know-how”.
Cele działania: wspieranie wymiany doświadczeń oraz zachęcanie do czerpania wiedzy
z doświadczeń innych podmiotów, pośredniczenie w poszukiwaniu partnerów do realizacji
projektów innowacyjnych, a następnie rozpowszechnianie ich rezultatów.
Formy realizacji działania:
• poprzez strony internetowe,
• punkty informacyjne,
• publikacje,
• konferencje, seminaria poświęcone wymianie doświadczeń z innymi państwami
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•
•

członkowskimi, mające na celu pogłębienie zagadnień dotyczących polityki rozwoju
obszarów wiejskich, z udziałem innych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich,
międzynarodowych partnerów KSOW,
spotkania, z których zainteresowane osoby będą mogły czerpać wiedzę na temat
możliwości pozyskania funduszy na realizację projektów,
wystawy, pokazy, targi.

Odbiorcy: rolnicy, producenci rolni i przetwórcy, związki branżowe, organizacje
i stowarzyszenia działające w sektorze rolno–spożywczym, doradcy rolni, eksperci działający
w sektorze przetwórstwa.
Wdrażanie:
Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim i międzynarodowym
przez Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne.
Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.
III. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania
w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami
działania.
Cele działania: wspieranie zdobywania, uaktualniania i doskonalenia umiejętności
zarządczych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie PROW – lokalnych grup działania
(LGD).
Formy realizacji działania:
• opracowanie konspektów i schematów szkoleniowych dla LGD,
• szkolenia, seminaria, spotkania, e-learning.
Odbiorcy: Lokalne Grupy Działania.
Wdrażanie:
Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym i wojewódzkim przez Sekretariat
Centralny i sekretariaty regionalne.
Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.

IV. Zarządzanie siecią.
Cele działania: aktywizowanie partnerów sieci oraz prowadzenie ocen i analiz w zakresie
wdrażania polityk Rozwoju obszarów wiejskich
Formy realizacji działania:
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•
•
•

spotkania, seminaria i konferencje poświecone aktywizacji partnerów sieci,
działania informacyjno-promocyjne KSOW,
opracowywanie analiz i ocen oraz monitorowanie KSOW.

Odbiorcy: Partnerzy i uczestnicy sieci
Wdrażanie:
Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym i wojewódzkim przez Sekretariat
Centralny i sekretariaty regionalne.
Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.
V. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej.
Celem działania jest wspieranie możliwości nawiązywania różnych form współpracy między
podmiotami działającymi na obszarach wiejskich a podmiotami zaangażowanymi w rozwój
obszarów wiejskich, m. in. poprzez wspieranie projektów współpracy realizowanych przez LGD
w ramach IV Osi PROW.
Formy realizacji działania:
• wyjazdy studyjne,
• konferencje,
• seminaria,
• udział w targach,
• wymiana ekspertów.
Odbiorcy: partnerzy Sieci
Wdrażanie:
Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim i międzynarodowym
przez Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne.
Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.
VI. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej.
Cele działania: urzeczywistnienie zasad partnerstwa oraz efektywnego sposobu wymiany
informacji, poprzez powoływanie grup tematycznych dla planowania i organizowania
inicjatyw w ramach wybranego tematu.
Formy realizacji działania:
• strony internetowe,
• organizacja spotkań dla poszczególnych podmiotów w ramach sieci, zarówno wśród
partnerów z jednej grupy tematycznej jak i między grupami,
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•

projekty współpracy krajowe i międzynarodowe.

Odbiorcy: partnerzy krajowi i międzynarodowi sieci
Wdrażanie:
Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim i międzynarodowym
przez Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne.
Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.
VII. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Cele działania: zapewnienie oraz rozpowszechnianie informacji na temat KPS 2007-2013,
wzmocnienie, ocena i umożliwienie przepływu informacji na temat wyników WPR,
a w szczególności polityki rozwoju obszarów wiejskich do wszystkich podmiotów
działających na obszarach wiejskich oraz do opinii publicznej.
Formy realizacji działania:
• strona internetowa,
• krajowe i regionalne spotkania i seminaria,
• publikacje o charakterze informacyjnym,
• oceny i analizy.
Odbiorcy: Uczestnicy i partnerzy KSOW
Wdrażanie: Działanie będzie realizowane na szczeblu krajowym i wojewódzkim przez
Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne.
Sekretariaty zapewnią udział partnerów sieci w realizacji działania.
Ponadto Plan Działania powinien zawierać cele działań, harmonogram realizacji działań
objętych Planem działania w ujęciu kwartalnym oraz plan finansowy z podziałem na
poszczególne działania objęte planem działania, w tym wskazanie szacunkowych kwot
i łącznej wartości realizacji wszystkich zadań zaplanowanych w ramach poszczególnych
działań oraz źródła ich finansowania.
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