
Uchwała nr 20 

Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  

działającej przy Grupie roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie zaopiniowania projektu Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla działań: 

Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków EFRROW w ramach PROW 

na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy 

oraz 

Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie 

innowacji na obszarach wiejskich 

w zakresie operacji własnych zgłoszonych przez jednostki wsparcia sieci 

 

§ 1 

Grupa Tematyczna ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pozytywnie opiniuje 

projekt zmiany Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla działań: Poszukiwanie 

partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy oraz 

Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie 

innowacji na obszarach wiejskich w zakresie operacji własnych zgłoszonych przez jednostki 

wsparcia sieci. 

§ 2 

Lista operacji dla działań: Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach 

działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz 

ułatwianie tej współpracy oraz Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i 

służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich stanowi Załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Grupy Tematycznej do spraw 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

 

Henryk Skórnicki 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr 20 

Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  

działającej przy Grupie roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

 

Zgodnie z art. 58 ust. 2 i art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 217) oraz zgodnie z § 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 24 stycznia 

2017 r. poz. 148), opracowywane są dwuletnie plany operacyjne.  

Zgodnie z zarządzeniem nr 66 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 

2020r. w sprawie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz § 3 pkt 2 

uchwały Nr 6 Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 12 października 

2015 r. w sprawie powołania grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich, grupa tematyczna ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich konsultuje 

Plany operacyjne KSOW dla działania 5 Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w 

ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-

2020 oraz ułatwianie tej współpracy oraz działania 2 Działania na rzecz tworzenia sieci 

kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich. 

Na liście operacji przedstawionej do opinii Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie 

i na obszarach wiejskich  uwzględniono operacje zgłoszone przez jednostki wsparcia sieci, 

które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego Planu operacyjnego na lata 2020-

2021 w działaniach: Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania 

„Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie 

tej współpracy oraz Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb 

wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich. 

Szczegóły dotyczące operacji przedstawione są w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 


		2020-12-23T13:29:48+0100




