
Uchwała nr 61 

grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2020-2021

Na podstawie art. 57 ust. 3 pkt 1 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 2021 r. 
poz. 182, 904 i 1603) oraz § 5 ust. 1 zarządzenia nr 66 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
14 października 2020 r. w sprawie grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Dz. 
Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 81 oraz z 2021 r. poz. 38), grupa robocza do spraw Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich uchwala, co następuje:

§ 1
1. Grupa robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich akceptuje zmianę dwuletniego 

planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.

2. Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, 
z wprowadzonymi zmianami w zakresie operacji partnerów KSOW wybranych w konkursie 
nr 4/2020 oraz w konkursie nr 5/2021, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, 
z wprowadzonymi zmianami w zakresie operacji własnych jednostek wsparcia sieci, 
z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020, stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.

4. Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, 
z wprowadzonymi zmianami w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020, 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Zastępca Przewodniczącego
           grupy roboczej do spraw
           Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Ryszard Kogut
zastępca dyrektora
Departamentu Pomocy Technicznej i 
Promocji
/podpisano elektronicznie/



Uzasadnienie do Uchwały nr 61 grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 został przyjęty 
do realizacji przez grupę roboczą do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich uchwałą nr 50 z dnia 
2 czerwca 2020 r. Grupa robocza do spraw KSOW zaakceptowała zmiany dwuletniego planu 
operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 uchwałą nr 51 z dnia 10 lipca 2020 r., uchwałą nr 53 z dnia 
1 października 2020 r., uchwałą nr 54 z dnia 30 grudnia 2020 r., uchwałą nr 55 z dnia 22 kwietnia 
2021 r. oraz uchwałą nr 59 z dnia 27 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 57 ust. 3 pkt 1 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 2021 r. 
poz. 182, 904 i 1603), do zadań grupy roboczej do spraw KSOW należy akceptacja zmian dwuletnich 
planów operacyjnych. Zgodnie z § 5 ust. 1 zarządzenia nr 66 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 14 października 2020 r. w sprawie grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
(Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 81 oraz z 2021 r. poz. 38), grupa robocza podejmuje decyzje na 
posiedzeniu albo w trybie obiegowym w drodze uchwały zwykłą większością głosów.

Zgodnie z art. 55 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, do zadań jednostki centralnej należy opracowanie zmian 
dwuletnich planów operacyjnych. Na podstawie art. 57 ust. 5 ww. ustawy, jednostka centralna 
przekazuje do akceptacji grupie roboczej do spraw KSOW projekt zmiany dwuletniego planu 
operacyjnego.  

Projekt zmiany dwuletniego planu operacyjnego w zakresie dotyczącym danego województwa został 
pozytywnie zaopiniowany przez właściwą wojewódzką grupę roboczą. 

Na podstawie uchwały nr 57 grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 22 
kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw 
podejścia LEADER oraz zmiany uchwały w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw 
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, grupy tematyczne nie opiniują projektów zmian 
dwuletnich planów operacyjnych KSOW.

W ramach operacji partnerskich wyłonionych w konkursie nr 4/2020 oraz w konkursie nr 5/2021 
jednostki wsparcia sieci zgłosiły: 4 nowe operacje, propozycje zmian do 13 operacji oraz rezygnację 
z 10 operacji. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszyła się liczba operacji skierowanych do 
realizacji do 563 oraz ich kwota do 27 292 668,11 zł, czyli o 4,50%. 

W przypadku operacji własnych (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) jednostki wsparcia 
sieci zgłosiły propozycję zmian do 173 operacji. Zgłoszono również rezygnację 
z realizacji 29 operacji i wprowadzono 31 nowych operacji. Zaakceptowanie proponowanych zmian 
spowoduje zmniejszenie liczby realizowanych operacji do 634 oraz ich budżetu do 
41 262 612,02 zł, czyli o 5,54%. Pięć jednostek wsparcia: lubelska JR, lubuska JR, mazowiecka JR, 
podkarpacka JR oraz podlaska JR nie zgłosiło zmian dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 
2020-2021.

W ramach działania 8 Plan komunikacyjny wprowadzono 2 nowe operacje, zaproponowano zmiany 
do 21 operacji oraz zrezygnowano z realizacji 4 operacji. W wyniku zaproponowanych zmian budżet 



dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie działania 8 Plan 
komunikacyjny zmniejszył się o 1,73% do kwoty 9 855 568, 51 zł, a liczba operacji zmniejszyła się 
do 162.

Szczegóły dotyczące zmian w podziale na jednostki wsparcia sieci oraz podsumowanie zmian 
dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 przedstawione są w załącznikach nr 1, 2 
oraz 3 do niniejszej uchwały.

Łącznie, po zmianach, dwuletni plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 obejmuje 1 359 operacji 
na kwotę 78 410 848,64 zł.
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