
Uchwala Nr3 

Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER 
działającej przy Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

z dnia...f 5 września 2016 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla 

działania „ Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup 

Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej 

i transnarodowej" 

§ 1

1. Grupa tematyczna ds. podejścia LEADER pozytywnie opiniuje projekt zmiany Planu

Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie działania „ Szkolenia i działania

na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie

pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej".

2. Grupa tematyczna ds. podejścia LEADER rekomenduje uzupełnienie opisu operacji

w załączniku nr 1 w części III Planu operacyjnego jednostki centralnej i Instytucji

Zarządzającej na lata 2016-2017 pn. Rozwijanie kompetencji i sieci kontaktów

lokalnych grup działania dla zapewnienia prawidłowej realizacji strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność w latach 2014-2020zgłoszonego przez

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Wsi.

3. Lista operacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Pr iczący 

Grupy · spraw

po R



Uzasadnienie do Uchwały nr 3 Grupy tematycznej ds. podejścia LEADER działającej 
przy Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia)Jwrześnia 
2016 r. 

Zgodnie z§ 58 ust. 2 ustawy 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 z 20 lutego 2015 r. 

(Dz. U. z 13 marca 2015 r. poz. 349); oraz zgodnie z § 15.1 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej 

sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 (Dz. U. z 7 października 2015 r. poz. 1552), zmian w dwuletnim planie 

operacyjnym dokonuje się po analizie danych zawartych w półrocznej informacji lub 

sprawozdaniu z realizacji dwuletniego planu operacyjnego, o których mowa w § 2 pkt 6. 

Zgodnie z §4 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 59 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

16.09.2015 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

oraz uchwały nr 4 Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 

12.10.2015r. w sprawie powołania grupy tematycznej ds. podejścia LEADER, 

w szczególności §3 tej uchwały, grupa tematyczna ds. podejścia LEADER konsultuje Plany 

operacyjne KSOW w zakresie działania „ Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci 

kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie 

współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej". 

Zmiana Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 wynika z konieczności zmiany 

terminów realizacji operacji oraz zmniejszenia kosztów poszczególnych operacji do 

faktycznie poniesionych w zakresie jednostek regionalnych KSOW oraz dostosowania 

zakresu operacji Instytucji Zarządzającej do zmieniających się potrzeb. Rekomendacja 

uzupełnienia operacji Instytucji Zarządzającej wynika z konieczności zawarcia wskaźników 

i doprecyzowania opisu. 
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