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Sieci, osiągnięte rezultaty, czyli wdrożone działania oraz współpraca z lokalnymi grupami
działania.
Prezentacja przedstawicielki słowackiej sieci spotkała się z dużym zainteresowaniem
członków Grupy zwłaszcza przedstawicieli LGD w Polsce, dla których była to okazja do
wymiany doświadczeń. Przybliżone zostały kwestie związane m.in. z planem działania, który
na Słowacji jest roczny, współpraca z partnerami społecznymi i LGD.
Przedstawiciel LGD Pan Krzysztof Kwatera pytał o procedurę wyboru działań, które są
wybierane do realizacji. Czy są ustalone zasady wyboru, kto je zatwierdza.
W odpowiedzi Pani M. Gondova poinformowała, iż w Słowackiej Sieci nie funkcjopnuje
Grupa Robocza na wzór polskiej GR. Roczny Plan działania zatwierdzany jest przez
Ministerstwo Rolnictwa, który ocenia Plan pod kątem zgodności ze Słowackim Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Drugim punktem porządku obrad było przedstawienie informacji na temat stanu realizacji
Planu Działania KSOW 2010 – 2011 które omówił Pan Pawel Pacek – Zastępca Dyrektora
DROW. Zostały przedstawione rezultaty wydatkowania środków finansowych przez
poszczególne 16 sekretariatów regionalnych i Sekretariat Centralny KSOW oraz dane
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obrazujące ilość złożonych wniosków
o
płatność
i
związane
z
tym
wykorzystanie
środków
finansowych.
Zamiarem SC KSOW było przedstawienie informacji na temat wykorzystania budżetu 2010 r.
dwuletniego Planu działania KSOW 2010-2011. Część sekretariatów wydatkowanie środków
przekazało bez podziału dwuletniego budżetu, tj. budżet dwuletni a wydatkowanie roczne,
dlatego też wydatkowanie przez poszczególne sekretariaty regionalne trudne jest do
porównania, np. całkowity budżet SR Województwa Dolnośląskiego w 2010 r. wynosi
1 014 000,00 zł, wydatkowanie na poziomie 841 050,00 zł, co stanowi 83% wykorzystania
budżetu 2010 r., natomiast całkowity budżet SR Województwa Lubuskiego w latach 2010 2011 wynosi 2 860 000,00 zł, wydatkowanie na poziomie 762 606,96 zł, co stanowi 26,66%
wykorzystania budżetu 2010 -2011.
Przedstawiciel LGD Pan Witold Magryś zwrócił uwagę, iż problem z wydatkowaniem
środków finansowych przez poszczególne sekretariaty regionalne związany może być
z mniej lub bardziej restrykcyjnym stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych.
Zgłoszony został postulat zwrócenia się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
o wypracowanie / wyznaczenie jednolitej procedury stosowania ww. przepisu
w poszczególnych sekretariatach regionalnych KSOW
W odpowiedzi Pan Michał Marciniak poinformował, iż nie jest to możliwe tam gdzie mamy
do czynienia z finansowaniem krajowym. Dodał, że oprócz ustawy pzp urzędy obowiązane są
również do stosowania ustawy o finansach publicznych.
Ważne będzie natomiast przedstawienie dobrych praktyk w tym temacie. Służą temu m.in.
spotkania przedstawicieli sekretariatów regionalnych (ostatnie we wrześniu br.
w woj. śląskim).
Przedstawiciel organizacji pozarządowych Pani Małgorzata Kramarz poruszyła sprawę
związaną z wydatkowaniem na koniec roku środków przez sekretariaty regionalne. Dawanie
na kolejny rok szansy w błyskawicznym wydatkowaniu nie zawsze jest najlepszym
sposobem.
Pan Paweł Pacek w odpowiedzi podkreślił, iż ważna jest przede wszystkim jakość projektów
a dopiero później poziom wydatkowania. Jeżeli okaże się, że są duże dysproporcje
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w wydatkowaniu, trzeba będzie pomyśleć np. o przeniesieniu środków pomiędzy
poszczególnymi województwami.
W nawiązaniu do prowadzenia monitoringu wydatkowania środków finansowych Planu
działania KSOW 2010-2011, Pan Przemysław Saltarski, Naczelnik Wydziału Sekretariat
Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, poinformował, iż na IV posiedzeniu GR ds.
KSOW były przedstawiane informacje związane z wydatkowaniem środków przez
poszczególne sekretariaty. Informacje te dostępne są na stronie portalu KSOW w zakładce
Grupa Robocza.
Przedstawiciel LGD Pan Krzysztof Kwatera raz jeszcze zaakcentował jakość realizowanych
projektów. Ważniejszą sprawą jest nie jak szybko wydatkowane są środki, ale czy osiągane są
dzięki temu cele działania, takie jak np. sieciowanie, łączenie partnerów ze sobą. Jest to
istotne ze względu m.in. na wyniki raportu audytorów KE odnośnie do wartości dodanej j
programu Leader.
Trzecim punktem porządku obrad było przedstawienie przez Pana Pawła Packa informacji na
temat procedury wyboru nowych członków do składu Grupy Roboczej ds. KSOW. Zgodnie
z przeprowadzoną procedurą Grupa została rozszerzona o czterech dodatkowych
przedstawicieli, dwóch reprezentujących lokalne grupy działania oraz dwóch z organizacji
działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym organizacji działających na rzecz
wyrównywania szans. Szczegółową informację w tym temacie stanowi załącznik nr 5.
Czwartym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Pana Michała Marciniaka
informacji na temat europejskich grup tematycznych działających przy ENRD,
tj. TWG 1 Targeting territorial specificities and needs in rural development programmes Odzwierciedlenie zróżnicowania i potrzeb terytorialnych w programach rozwoju obszarów
wiejskich, TWG 2 Agriculture and the wider rural economy - Rolnictwo i gospodarka
wiejska, TWG 3 Public goods and public interventions - Dobra publiczne i interwencja
publiczna, TWG 4 Delivery mechanisms of Rural Development Policy- Mechanizmy
wdrażania Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich. W pierwszych trzech grupach resort
rolnictwa posiada swoich przedstawicieli. Szczegółową informację stanowi załącznik nr 6.
Przedstawiciel LGD Pan Krzysztof Kwatera zgłosił gotowość oraz chęć uczestnictwa
w pracach poszczególnych grup, zwłaszcza w podgrupie Leader przedstawicieli lokalnych
grup działania. W składach grup dominują przedstawiciele administracji rządowej, jeżeli
natomiast nie ma przeszkód natury prawnej oraz byłaby możliwość sfinansowania kosztów
dojazdu oraz zakwaterowania lokalne grupy działania były zainteresowane podjęciem
współpracy. Dodatkowo zostały poruszone kwestie związane z możliwością czy też
pomysłem przeniesienia toczących się w grupach tematycznych dyskusji na grunt polski oraz
problem związany z definicją obszaru wiejskiego.
Pan Michał Marciniak poinformował, iż planowane jest utworzenie kolejnych grup
tematycznych. W przypadku udziału ekspertów w pracach poszczególnych grup
tematycznych KE dokonuje wyboru ekspertów, którzy są szczegółowo oceniani. Jeżeli chodzi
o udział dodatkowych ekspertów z Polski zostanie to omówione z Europejską Siecią, Contact
Point i następnie przekazane członkom Grupy. Zostanie to także szczegółowo omówione na
kolejnym posiedzeniu Grupy.
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Piątym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Pana Pawła Packa informacji na
temat działań realizowanych przez KSOW na rzecz LGD. Szczegółowa analiza zostanie
przedstawiona w późniejszym terminie po uzyskaniu bardziej szczegółowych informacji od
sekretariatów regionalnych.
Dane powstały w oparciu o informacje uzyskane od sekretariatów regionalnych KSOW.
Podstawowymi zadaniami realizowanymi w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich z myślą o lokalnych grupach działania są szkolenia. Tematyka szkoleń
uwzględniała bieżące potrzeby zgłaszane przez lokalne grupy działania, a główne tematy
szkoleń to przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, zagadnienia formalno-prawne
dotyczących lokalnych grup działania, rachunkowości i finansów, ochrony danych
osobowych, zasad rozwoju współpracy partnerskiej, aktywizowania społeczności lokalnych.
Większość sekretariatów regionalnych zaangażowała się także w organizację wizyt
studyjnych będących okazją dla lokalnych grup działania do wymiany dobrych praktyk oraz
zawierania kontaktów mogących skutkować opracowaniem projektów współpracy.
Dodatkowo została poruszona kwestia powstania grupy tematycznej ds. podejścia Leader
działająca przy Grupie Roboczej ds. KSOW oraz portalu KSOW i znajdującej się tam
zakładki poświeconej Leaderowi. Pan Paweł Pacek poinformował także o kolejnej edycji
targów Agrotravel i Grüne Woche oraz projektach sieciujących, które szczegółowo zostaną
przedstawione w następnym dniu posiedzenia.
Pan Krzysztof Kwatera stwierdził, iż przedstawiona informacja nie do końca obrazuje jakie
jest wykorzystanie środków finansowych Planu przez LGD. Poruszona została także kwestia
wydania publikacji o wszystkich 337 LGD na wzór chociażby słowackiej publikacji, która
mogłaby być wykorzystywana na targach czy spotkaniach.
Przedstawiciel Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Pan Przemysław
Saltarski przedstawił także problem związany ze stworzeniem na portalu KSOW
(www.ksow.gov.pl) bazy LGD, tj. trudności w dotarciu do samych LGD oraz przesłaniu
przez nich wypełnionego formularza. Podczas pozyskiwania formularzy trzeba było powołać
się na Umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, gdzie zgodnie
z § 5 pkt 21 LGD zobowiązuje się do współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich,
w zakresie przekazywania informacji dotyczących realizacji LSR. Ponadto, § 11 pkt 2 mówi
o tym, że umowa może ulec rozwiązaniu w przypadku niewykonania przez LGD co najmniej
jednego ze zobowiązań, o których mowa w § 5 pkt 19-21.
Pan Michał Marciniak poinformował, iż zgodnie z porządkiem posiedzenia kolejnym
punktem obrad powinna być prezentacja Pana Pawła Lisowskiego Dyrektora Banku
Gospodarstwa Krajowego, jednakże została przełożona na kolejny dzień posiedzenia
i zostanie zaprezentowana po podjęciu przez członków Grupy uchwał.
Szóstym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Panią Wiesławę Alicję Bojarską,
Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w Urzędzie
Marszałkowskich woj. warmińsko-mazurskiego informacji na temat doświadczeń
z funkcjonowania KSOW w województwie. Prezentacja zawierała informacje związane m.in.
z strukturą organizacyjną sekretariatu regionalnego, partnerów KSOW, zrealizowanych
projektach w ramach poszczególnych 7 działań Planu.
Ważną informacją, która została przyjęta z dużym zainteresowaniem był komunikat odnośnie
sposobu realizacji działań, który odbywa się poprzez złożenie wniosku na odpowiednim
formularzu przez partnera KSOW. W celu oceny wniosku a przede wszystkim samego
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projektu, został wypracowany schemat postępowania a także regulamin dotyczący realizacji
działań w ramach Planu działania KSOW. Dokument ten został przyjęty uchwałą Zarządu
Województwa. Szczegółową informację stanowi załącznik nr 8.
Podczas posiedzenia został przez Panią Wiesławę Bojarską zaprezentowany
i udostępniony członkom Grupy przewodnik o gospodarstwach agroturystycznych w woj.
warmińsko-mazurskim.
Przewodnik został pozytywnie przyjęty nie tylko przez członków Grupy, ale także Pana
Artura Ławniczaka, Podsekretarza Stanu w MRiRW i Przewodniczącego Grupy Roboczej.
Na zakończenie pierwszego dnia V posiedzenia Grupy Pan Artur Ławniczak podziękował
przedstawicielom słowackiej sieci za udział w spotkaniu oraz wyraził zainteresowanie
i gotowość stworzenia jednego przewodnika gospodarstw agroturystycznych po szesnastu
województwach Polski.
Był to ostatni punkt obrad w pierwszym dniu posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW.
Drugi dzień posiedzenia Grupy (26.11.2010 r. ) rozpoczął się od wizyty dwóch linii
produkcyjnych w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu.
Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do Planu
Działania KSOW na lata 2010 – 2011 projektów sieciujących. Informacje zostały
przedstawione przez Pana Pawła Packa. Projekty te charakteryzują się tym, że zarówno
zakres jak i koszt przekracza możliwości jednego sekretariatu regionalnego, dlatego też
niezbędna jest współpraca pomiędzy wszystkimi sekretariatami regionalnymi KSOW. Projekt
rekomenduje wprowadzenia do Planu działania KSOW następujących projektów
sieciujących:
1) III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011.
Pan Artur Ławniczak poinformował o podpisaniu porozumienia z Ministerstwem Sportu
i Turystyki związanym z koordynowaniem prac nad targami oraz podkreślił znaczenie w tym
temacie roli CDR w Krakowie.
2) Konkurs na najlepszy projekt infrastrukturalny na obszarach wiejskich sfinansowany ze
środków EU „Przyjazna wieś” 2011,
Zarówno w I jak i II edycji nie wszystkie sekretariaty regionalne wzięły w nim udział.
Zamierzeniem jest, aby wszystkie struktury włączyły się w ten projekt.
3) Finansowanie regionalnych sieci LGD,
4) I Mistrzostwa Polski LGD w piłce nożnej,
Propozycją Pana Witolda Magrysia, która została zaakceptowana przez pozostałych członków
Grupy, nazwa projektu została zmieniona na „Organizacja spartakiady partnerów KSOW”.
5) Przeprowadzenie analizy (badań) nt. wpływu środków UE na rozwój obszarów wiejskich
w regionach. Cykl konferencji w regionach.
Pan Artur Ławniczak poinformował, że przeprowadzenie takiej analizy jest naszym
obowiązkiem
W wyniku autopoprawki zostały wprowadzone dodatkowo dwa projekty, tj.:
I. Konferencja dotycząca przyszłości podejścia Leader w Polsce i Europie. Nie będzie
sugerowana kwota, która powinna znaleźć się w Planie. Ważne jest aby sekretariaty
regionalne włączyły się w proces przygotowania i zaangażowały się w realizację debat
regionalnych nt. przyszłości podejścia Leader po 2013 r.,
II. Katalog gospodarstw agroturystycznych – baza informacji.
W uchwale znajdzie się zapis, że są to projekty rekomendowane przez Grupę bez
sugerowania kwoty, która ma być na ten projekt przeznaczona.
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Pan Artur Ławniczak zaznaczył, że w przypadku katalogu wydawnictw agroturystycznych
niekoniecznie musi być forma papierowa. Ważne jest aby baza informacyjna była w jednym
miejscu, natomiast sposób dystrybucji może być dowolny.
W odpowiedzi Pan Paweł Pacek poinformował, iż SC KSOW zbierze wszystkie dane
i stworzy jedną bazę ogólnokrajową. Zmiany związane z projektami sieciującymi powinny
zostać wprowadzone do Planu działania KSOW na lata 2010-2011 do dnia 1 marca 2011 r.
Przedstawiciel Biura Pomocy Technicznej w resorcie rolnictwa Pani Barbara Ślusarska,
Naczelnik Wydziału Zarządzania Pomocą Techniczną poruszyła dwie kwestie związane
z kosztami wprowadzanych projektów oraz sposobem rozliczania ich z ARiMR (koszty
muszą być zgodne z Planem działania, racjonalne i niezbędne). Poprosiła o wyjaśnienie ze
strony Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dotyczące mistrzostw
Polski LGD w piłce nożnej – czy rodzaj działania nie budzi wątpliwości SC KSOW Czy
podobne działania, koszty były już ponoszone przez inne kraje.
Przedstawiciel LGD Pan Witold Magryś pozytywnie odniósł się do przedstawionych
projektów. W odniesieniu do pierwszego projektu należy mieć na względzie, iż powinna temu
towarzyszyć konferencja na temat metod promocyjnych, nie można poprzestać tylko na
samych targach. Powstała także propozycja aby zmienić nazwę czwartego projektu na
bardziej ogólną, uniwersalną. Ważny jest element rywalizacji, jednak należy mieć na
względzie iż w LGD działają w większości kobiety. Może warto zmienić dyscyplinę na bieg
sztafetowy. Ostatecznie projekt przyjął nazwę: organizacja spartakiady partnerów KSOW.
Pan Artur Ławniczak podkreślił znaczenie targów podczas, których będą organizowane
warsztaty odnośnie np. budowania marki, ginących zawodów itp. oraz zachęcił aby do
konkursu „Przyjazna wieś” przystąpiły wszystkie sekretariaty regionalne.
Przedstawiciel organizacji pozarządowych Pani Małgorzata Kramarz w odniesieniu do
projektu czwartego poruszyła kwestię związaną z brakiem informacji i promocji LGD oraz
wyraziła zaniepokojenie wysokością kosztów związanych z projektem nr pięć – czy koszty
będą wystarczające.
Pan Paweł Pacek w odniesieniu do wywołanej dyskusji związanej z nazwą projektu
czwartego stwierdził, że forma jest mniej ważna niż sam cel. Głównym celem jest
nawiązywanie kontaktów partnerskich.
Pan Krzysztof Mościcki, Dyrektor CDR w Brwinowie nawiązał do wydawnictwa
zaprezentowanego przez Panią Wiesławę Bojarską przewodnika po gospodarstwach
agroturystycznych. Wyraził opinię, że trudno będzie stworzyć jedno wydawnictwo
obejmujące wykaz najlepszych gospodarstw agroturystycznych w kraju, dlatego też
najlepszym narzędziem do zebrania wszystkich danych będzie strona internetowa, której
projekt zostanie zaprezentowany na targach Agrotravel.
Przedstawiciel sekretariatu regionalnego województwa podlaskiego poruszył problem
związany z realizacją projektu nr pięć, tj. przeprowadzenie analizy (badań) nt. wpływu
środków UE na rozwój obszarów wiejskich w regionach - czy można będzie przeprowadzić
to systemowo, by centralnie został wyłoniony podmiot, który będzie realizował zadanie.
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Pan Artur Ławniczak w odniesieniu do pytania stwierdził, że od strony metodologii można
wypracować jeden wspólny model dla wszystkich, natomiast pod kątem zamówień
publicznych i wyłonienia jednego podmiotu może to stanowić problem.
Przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Dorota Mościcka-Bąk poprosiła
o dodatkowe informacje odnośnie finansowania projektów sieciujących i ich umiejscowienia
w Planie działania.
W odpowiedzi Pan Paweł Pacek poinformował, iż do 1 marca 2011 r. sekretariaty regionalne
mają czas na wprowadzenie zmian w Planie odnośnie projektów sieciujących. Sekretariat
Centralny miał czas na wprowadzenie tych zmian, bo znał je, natomiast sekretariaty
regionalne dopiera będę je wprowadzać na podstawie uchwały - rekomendacji Grupy.
Pan Artur Ławniczak jeszcze raz zaznaczył, iż KE cały czas bardzo akcentuje i podkreśla
istotę projektów sieciujących.
Pan Michał Marciniak podsumowując wypowiedzi nad projektem uchwały w sprawie
rekomendacji wprowadzenia nowych projektów do realizacji w ramach Planu działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011 w tym dodatkowo wprowadzenie
dwóch autopoprawek, tj. dodanie projektu nr 6- konferencja dotycząca przyszłości podejścia
Leader w Polsce i Europie oraz projekt nr 7 - Katalog gospodarstw agroturystycznych – baza
informacji oraz zmianę nazwy projektu nr 4 przystąpił do procedury głosowania nad
projektem uchwały.
W wyniku głosowania nad podjęciem uchwały nr 23 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie
rekomendacji wprowadzenia nowych projektów do realizacji w ramach Planu działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011 (załącznik nr 9) Grupa Robocza
jednogłośnie podjęła uchwałę.
Następnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Pana Przemysława
Saltarskiego, Naczelnika Wydziału SC KSOW projektu uchwały w sprawie zaopiniowania
projektu zmian Planu Działania KSOW na lata 2010 – 2011. Projekt przewidywał zmiany
Planu w zakresie dotyczącym województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, śląskiego
oraz Sekretariatu Centralnego KSOW. Podczas posiedzenia została zgłoszona prośba od
sekretariatu regionalnego województwa małopolskiego oraz dolnośląskiego o ujęcie ich
zmian w projekcie planowanych zmian Planu.
Pani Małgorzata Kramarz zainteresowana była m.in. wyjaśnieniem sekretariatu regionalnego
województwa kujawsko-pomorskiego odnośnie znaczącemu zwiększeniu budżetu Planu
działania.
Padła propozycja by na kolejnych posiedzeniach Grupy informacje o projektach
poszczególnych zmian Planu działania KSOW były przekazywane przez sekretariaty
regionalne z bardziej rozbudowanym uzasadnieniem.
W wyniku pytań w zakresie zaproponowanych zmian przez poszczególne sekretariaty
regionalne, dwóch dodatkowych zgłoszeń od sekretariatów regionalnych województwa
małopolskiego oraz dolnośląskiego Pan Michał Marciniak poinformował, iż projekt uchwały
w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Planie działania Krajowej Sieci Obszarów
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Wiejskich na lata 2010-2011 w zakresie pięciu sekretariatów regionalnych oraz SC KSOW
zostanie przesłany w trybie obiegowym.
Ostatnim punktem porządku posiedzenia była informacja na temat kierunków wsparcia
finansowego samorządów na obszarach wiejskich w następnym okresie programowania 2014
– 2020, która została zaprezentowana przez Pana Pawła Lisowskiego, Zastępcę Dyrektora
Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego. Szczegółową
informację stanowi załącznik nr 11.
Pan Michał Marciniak poinformował, iż na posiedzenie Grupy zostały zaproszone osoby
reprezentujące grupy bankowe banków spółdzielczych.
Pan Witold Magryś zadał pytanie związane z przeszkodą poszerzenia grona uprawnionych
podmiotów, które mogą starać się o pożyczki z BGK.
W odpowiedzi Pan Paweł Lisowski stwierdził, że należałoby takie organizacje zapisać
w dokumentach programowych, bowiem mimo, że Fundacje, LGD, Stowarzyszenia wykonują
bardzo ważne zadania to nie mają wiarygodności dla banków.
Pani Małgorzata Kramarz zasugerowała, że dobrze byłoby aby w przyszłości były
odpowiednie zapisy, chociażby w odniesieniu do działania „Odnowa i rozwój wsi”, które
uprawniałyby organizacje pozarządowe do brania pożyczek.
Na zakończenie Pan Przemysław Saltarski zwrócił się z prośbą do przedstawicieli
sekretariatów regionalnych o aktualizację informacji zamieszczanych na portalu KSOW,
w tym kalendarium najważniejszych wydarzeń. Sekretariat Centralny oraz sekretariaty
regionalne zgodnie z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 2009 r.
w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 53, poz. 436) mają za zadanie
zapewnianie wymiany informacji i doświadczeń na temat rozwoju obszarów wiejskich
poprzez portal KSOW. Na portalu KSOW została utworzona zakładka Biblioteka, w której
zamieszczane są najważniejsze publikacje. Została skierowana prośba do sekretariatów
regionalnych by przesyłały egzemplarze publikacji, które zostaną m.in. zamieszczone
w Bibliotece. Pan P. Saltarski poinformował także o nowych projektach Współpracy m.in.
z Polskim Radiem oraz utworzeniem interaktywnej telewizji KSOW.TV.
W nawiązaniu do postulatów przedstawionych w trakcie posiedzenia Grupy, aby
organizowane były spotkania o bardziej technicznej tematyce np. rozliczania projektów, Pani
B. Ślusarska poinformowała członków GR ds. KSOW, że w dniach 6-7.12.2010 r. ARiMR
organizuje szkolenie dla beneficjentów PT PROW 2007-2013, w tym przedstawicieli SR
KSOW, na którym m.in. zaprezentowane zostaną przez MRiRW zmiany w rozporządzeniu
dot. PT PROW 2007-2013
Pan Michał Marciniak poinformował o ukazaniu się na przełomie listopada i grudnia nowego
numeru Biuletynu KSOW oraz zwrócił się do sekretariatów regionalnych by pamiętali
o obowiązku zamieszczania logotypów zgodnie z Księgą wizualizacji dostępną na stronie
internetowej resortu oraz na portalu KSOW. Padła również propozycja do członków Grupy
o przesłanie propozycji tematów, które mogą być poruszone na kolejnym posiedzeniu Grupy
Roboczej ds. KSOW.
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Po wyczerpaniu punktów w porządku obrad Prowadzący posiedzenie Grupy Roboczej ds.
KSOW podsumował spotkanie i podziękował wszystkim obecnym członkom Grupy Roboczej
za udział w posiedzeniu.
Tabela nr 1: Wykaz uchwał / projektów uchwał, które były rozpatrywane na V posiedzeniu
GR ds. KSOW w dniach 25-26 listopada 2010 r.
Lp. Przyjęte uchwały (z porządku obrad)
1.

Uchwała nr 23 w sprawie wprowadzenia do Planu Działania KSOW na lata 2010
– 2011 projektów sieciujących (z autopoprawką)

Lp. Uchwała, które będzie przesłana członkom Grupy
1.

Uchwała nr 22 w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Planie działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011(woj. kujawskopomorskie, lubelskie, śląskie, SC KSOW oraz małopolskie, dolnośląskie i
wielkopolskie).

Załączniki do protokołu:
1) Lista obecności uczestników V posiedzenia Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich w dniach 25-26 listopada 2010 r. (wersja PDF);
2) Porządek obrad V posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW;
3) Informacje na temat doświadczeń funkcjonowania KSOW na Słowacji;
4) Informacja na temat stanu realizacji Planu Działania KSOW 2010 – 2011;
5) Informacja na temat procedury wyboru nowych członków GR ds. KSOW;
6) Informacja na temat europejskich grup tematycznych działających przy ENRD;
7) Informacja na temat działań realizowanych przez KSOW na rzecz LGD;
8) Informacja na temat doświadczeń z funkcjonowania KSOW w woj. warmińskomazurskim;
9) Uchwała w sprawie wprowadzenia do Planu Działania KSOW na lata 2010 – 2011
projektów sieciujących;
10) Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu Działania KSOW na lata
2010 – 2011;
11) Informacja na temat kierunków wsparcia finansowego samorządów na obszarach
wiejskich w następnym okresie programowania 2014 – 2020.
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