UchwrhNr24
cnpy Robo@j do spns Knjowej sieci obszll6w wiejskicb
z dni,22 b&c.20tl f;
R sFawle$Ia2enia orinii o pojeldie sphwozdmiaz Mtiacjj pl4u dziatdia Krajowej
SieciObsdtw Wjejskich
natald20I O_201
I

Na podslawieg Il ust. 3 rozpozqd&oiapEsa RadyMinisrrdwz .tnia t8 ndca 2OO9r.
w spnwieKJ.josej SieciObsar6wviejskich (Dz. U. N! sl, poz. 436)ote 3 ztz4dznia
I
d 47 Minisiu Rolnictm i RozMju w$ z dnja20 ndca 2009L w spmwiepowoleia cropy
Robockj do spBw(frjow€j si{i obsk6w uchwatasie,co ndrepujc:

GrupaRobocz do saraw(mjowej Sieci Obsajw wiejskich *rro.! pozltTnq opinie
o projekciesoasozddia z Ealiz&ji pldu dzialaniaKfrjow€j St""i ou,*o* wi"irt i.l, n"
lara2010-201
l. sluowi4cesozalqcziikdo niniejsrejuchsal,
$l
Uchrala \chodzi q z)cie z dnrm podj$,a.

Gropy Rob@rej do sllaw

Krjryej Si{iobsaow wei

/t r.12.42

Uasadnienicdoprojcklu UchsabNr 24 CruprRobovej dospnr Krajosej Sisci
Obszar6wWiejskichzd a22 marca2011r,
rlan dzialaniaKSOW .a lata 2010-2O]I zostat opracoivanyzgodnie z pzeFieni
rozFrT4dzc.iaPrezesa
RadyJvlinisri6R
z dnia t8 harca 2009r. w styalie kaiowcj sieci
obsTar6qwicjsrich(Dz. Lr Nr 5r, poz. ;l]6). przedniotoweozpo,q{izenieok.ejla m.in.
zakres i sFosnbprztgorostuia planu dTialanja,o klrtDm nowd w an. 68 u*
I ln b rozporz4drenia
Rady(\lE) nr 1698/2005,
prczcsatudr Minislds z dni! tB maca
Zgodniez przeplsani0 7 rozpozqdzenia
2009r.
w spnwn kmjowejsieciobsa w wi.jskich.rhn dznhia zjwiems, s?czes6tnojci:
l) s€krzDie.bcjnuiqc.co,rsr tataokresu.pmz ja(i L!dzieftalizowan]l
2) olireSlenie
cei6wi opis{tzial.nprzewidzi&rch* an. 68 u$ 2 jil. b rozporz.llEnia
Rady(wr) u t69lt/2005z drja 20 wrzcinja20(]sr. w sprawie\spmia Roz{oju
Obsar6w Vicjskich przez Europeiski Fundusz Rolny na rzecz Rozyoju Obea6*,
vicjskich (ltiRROw) i proednie RoTwojuobszadLvwiejskichnatata2oo7-2011:
a) identyfikacjai anatizamozliwychdo n.zeniesicnia
{iobrychF.&tyk w zatr$ic
rozwotuobszddwrvielskich
oru FrTikdarieintomraciinajch remati
b) p.zeniesicnie
ddry.h pfutrrlk,prcjek16{inm\acyir}ch onzolsuiacja i vymiana
doiwiadcze'i
i..kno*how, i
cl przreobsanrcprogranoNs&oleniorlcb dla t_cD s
lrocesierwofzenia,w lrnr
{yniana doisiadczenmiqdzylokallymilnrpmi dziatariaj
'r) ztrz4dan'eseo{i
e) pono. rcchnicaa dia \vsp6lpract nriqdzlrerytoi.lne I lFnsneodoqej
;
l) *sp1(mi€ wspdtp.acy
mitdzyinstylucjonatnej,
wlyn miedzynamdoReji
*lniana
wiedzv
orr
poLnykirv
ocena
e)
zatresiem,w.j| obear6wvjejskich
3) hanionosmmreatizrcjidziahi objerychpknen dziarnnia
w ujeciukwadalnynr:
4) plo finansowyz podzialem
na poszcreeitne
dzialaniaobjeleFtanendziatmia"w trn
wskazarc sacunk.svch kwot i lacznej F rojci erliacji qszystkich zadari
zaplanovdDch
N runachposzczcgotnyctr
dzirlahonz nodla rchimnsorvania.
zg.d e z przcpisami
l0
{
ruzpoz4d7entu
PEzesaRldy ^,linisr0wz dnia t8 marca2009r
w spms'e kJajosej sieci obs/!fu* wi.jskjch (Dz U. Nr 5r. por 416) sprarvozdania
z Ealracji Planudallania s4roc/ne.Sckrctariaty
reCionat.e
opmcowuiEie
!o krdl.m rot!
edliacti lildu dzialaniai pEcslhj4 w teninie do diia jt styczniado Seberaiaru
Cenhlncgo SekretdiarCentmtnl KSO\I prygoro${jc p,urce .ocznegospn$ozdmr
z realizacjiPlanudzialani4DaFodstaueprcjcktdLrrcczrrch spnwoz.hnz Eatizacjinlnu
dzirlani!R -l'tsic doiyczqcynpGzczeg6tnlcn
vojefidzr$,. uvgteddailc r nim 6*nie7
intbmrcje,o knrrch Do*a q S t0 rozporzqdzenia
preT€sa
RadyMnrhftv. odnosz.rcc
sie
do zadal zEaliTowanych przez Sekrctriar Centralny Ni ejszc snd*ozdmie
Fsl drueifr
sprlwozddi.m zEalizacjiPlonudziahDiaKSOWi obejmujcrok 2l)t(].

f/.:,:"'n,

