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Krajowa sieć Wspólnej Polityki Rolnej = Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich+ (KSOW+)
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich+ (KSOW+), która jest
krajową siecią WPR, o której mowa w art. 126 ust. 1
rozporządzenia o PS, zostanie utworzona w oparciu o
istniejącą Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW), w
tym Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach
wiejskich (SIR), umożliwiając:
• wykorzystanie zbudowanego potencjału;
• zapewnienie ciągłości jej funkcjonowania;
• uwzględniając modyfikacje wynikające z dotychczasowych
doświadczeń i szerszego jej zakresu w okresie programowania
2023-2027.

KSOW+ obejmować będzie całą
Wspólną Politykę Rolną, tj.
zagadnienia dotyczące I i II filaru
WPR, a w związku z tym będzie
podejmować działania w zakresie
tworzenia sieci kontaktów w
odniesieniu do wszystkich
interwencji określonych w Planie i
obejmować będzie szerszy zakres
interesariuszy niż KSOW w latach
2014–2022.

Cele KSOW+, w tym działania wspierające EPI i przepływ wiedzy w ramach
AKIS
Stworzenie sieci kontaktów na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim pomiędzy:







organizacjami,
administracją,
przedstawicielami sektora rolnictwa, doradcami,
naukowcami,
podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacji,
innymi podmiotami działającymi w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich.

Utworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ (KSOW+) będzie służyć
następującym celom
• zwiększeniu zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron w przygotowanie i wdrażanie
PS WPR, a także ułatwianie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wdrażania Planu;
• poprawie jakości wdrażania PS WPR;
• informowaniu opinii publicznej i potencjalnych beneficjentów o WPR i możliwościach
finansowania;
• wspieraniu innowacyjności w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich oraz włączeniu i
interakcji między wszystkimi zainteresowanymi stronami w procesie wymiany i budowania
wiedzy;
• rozpowszechnianiu wyników realizacji PS WPR;
• wspieraniu administracji państwa członkowskiego we wdrażaniu PS WPR i przechodzeniu na
model realizacji oparty na wynikach;
• wspieraniu zdolności monitorowania i oceny odpowiednich organów.

Cele zostaną osiągnięte przez realizację następujących działań KSOW+
• gromadzenie, analiza i rozpowszechnianie informacji o działaniach i dobrych praktykach
wdrażanych lub wspieranych w ramach Planu strategicznego WPR, a także analiza rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich związanych z celami szczegółowymi określonymi w art. 6
ust. 1 rozporządzenia o planach strategicznych;
• poprawa zdolności administracji państwa członkowskiego i innych podmiotów
zaangażowanych we wdrażanie planów strategicznych WPR, w tym w zakresie procesów
monitorowania i oceny;
• tworzenie platform, organizacji forów i wydarzeń ułatwiających wymianę doświadczeń
między zainteresowanymi stronami i wzajemne uczenie się, w tym, możliwość wymiany z
sieciami w państwach trzecich;

Cele zostaną osiągnięte przez realizację następujących działań KSOW+ cd.
• gromadzenie informacji i ułatwianie ich rozpowszechniania, a także tworzenie sieci
kontaktów w ramach finansowanych struktur i projektów, jak lokalne grupy działania i
grupy operacyjne europejskiego partnerstwa innowacyjnego, a także równoważnych im
struktur i projektów;
• wsparcie projektów współpracy między grupami operacyjnymi EPI, LGD lub podobnymi
lokalnymi strukturami na rzecz rozwoju, w tym współpracy międzynarodowej;
• rozwijanie powiązań z innymi strategiami lub sieciami finansowanymi przez Unię
Europejską;
• wkład w dalszy rozwój WPR i przygotowanie Planu strategicznego WPR na kolejny okres
programowania;
• uczestnictwo w działaniach europejskiej sieci WPR i wnoszenie wkładu w jej
działalność.

KSOW+ w ramach realizowanych działań wspierać będzie wymianę wiedzy i
innowacji w rolnictwie pomiędzy partnerami systemu AKIS.
Wsparcie to polegać będzie m.in. na:
• ułatwianiu wymiany wiedzy i nawiązywania kontaktów przez interesariuszy systemu
(naukowców, doradców, przedsiębiorców, rolników i inne zainteresowane podmioty);
• zapewnieniu forum do wymiany wiedzy i współpracy, w tym w ramach grup lub sieci
tematycznych;
• wsparciu nawiązywania współpracy, przygotowania i realizacji projektów
interaktywnych, oraz funkcjonujących grup operacyjnych i ich współpracy;
• promowaniu dobrych praktyk w tworzeniu i wdrażaniu nowych lub innowacyjnych
rozwiązań w rolnictwie i obszarach wiejskich;
• podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności interesariuszy systemu;
• tworzeniu lub utrzymaniu platform/forów wymiany wiedzy i informacji pomiędzy
interesariuszami;
• upowszechnianiu informacji o realizowanych działaniach, innowacyjnych rozwiązaniach.

Strategia Komunikacji
W ramach KSOW+ realizowane będą również
działania informacyjno-promocyjne zgodnie ze
Strategią Komunikacji. Dokument ten zostanie
przygotowany przez IZ w oparciu o unijne przepisy
szczegółowe dotyczące stosowania wymogów w
zakresie informacji, promocji oraz właściwej
identyfikacji wizualnej operacji.
Obowiązki informacyjne beneficjenta zostaną określone w Księdze wizualizacji planu
strategicznego WPR

Strategia
Komunikacji określać

będzie:
 cele i grupy docelowe
podejmowanych działań,
 zasady prowadzenia
działań informacyjnych i
promocyjnych,
 kanały i narzędzia
komunikacji,
 instytucje zaangażowane
w te działania,
 źródło finansowania,
 budżet.
Strategia Komunikacji będzie
obowiązywać wszystkie
podmioty, które odpowiadają
za wykorzystanie środków w
ramach Planu.

Struktura sieci
Strukturę organizacyjno-instytucjonalną KSOW+ będą tworzyć: MRiRW, ARiMR, SW oraz JDR
 MRiRW – zadania IZ -> opracowywanie krajowych przepisów i wytyczne, nadzór nad funkcjonowaniem
Sieci, + realizacja operacji własnych,
 CDR – funkcja jednostki centralnej -> koordynacja funkcjonowania całej sieci, opracowanie Instrukcji
dot. zgłaszania operacji do Planu operacyjnego i opracowanie Planu operacyjnego, + zadania na
poziomie krajowym (operacje własne),
 SW i ODR -> będą realizowały zadania sieci na poziomie regionalnym,
 ARiMR -> zadania wyłącznie w zakresie Strategii Komunikacji WPR 2023-2027
 Sieć będzie wspierana przez Komitet Sterujący ds. KSOW+ -> organ opiniodawczo-doradczy MRiRW
 W działania sieci oprócz jednostek wsparcia sieci będą zaangażowani jej partnerzy, tj. podmioty
aktywnie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, w tym wdrażające innowacje lub
opracowujące innowacyjne rozwiązania.

Proponowane formy realizacji działań sieci
 spotkania, konferencje, seminaria
 grupy tematyczne
 analizy, badania i ewaluacje
 szkolenia
 platformy wymiany wiedzy i doświadczeń (krajowe i międzynarodowe)
 opracowanie publikacji i materiałów informacyjnych
 działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu – spoty, audycje
telewizyjne i radiowe

Dokumentacja
Plan Strategiczny WPR zawiera ogólne informacje, a szczegółowe ich
rozpisanie nastąpi w dokumentach na poziomie krajowym, min. W
Planie Działania KSOW+.

Dziękuję za uwagę

