
 Uchwała nr 62
grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie akceptacji zmiany planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich                               
na lata 2014-2020 

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 zmieniony plan działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Zmieniony plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowi 
załącznik 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 62 grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
z dnia 8 grudnia 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 zmiany planu 
działania. 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 zmiany 
planu działania. Na podstawie art. 57 ust. 5 ww. ustawy, jednostka centralna KSOW przekazuje 
grupie roboczej do spraw KSOW zmianę planu działania do akceptacji. Plan działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został zaakceptowany przez grupę roboczą do spraw KSOW 
uchwałą nr 2 z dnia 12 października 2015 r. oraz zmieniony uchwałą nr 22 z dnia 26 lipca 2017 r. i 
uchwałą nr 32 z dnia 24 maja 2018 r.

Zmiany w planie działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynikają 
z projektowanej zmiany 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. poz. 148), polegającej m.in. na wskazaniu tematów operacji partnerów 
KSOW w ogłoszeniu o konkursie. Tematy tych operacji na 2022 r. i 2023 r. będą inne niż określone 
w tym rozporządzeniu i planie działania KSOW. Zmiana w tym zakresie została zgłoszona przez 
instytucję zarządzającą. Ponadto projekt zmiany planu działania został uzupełniony o opisy 
priorytetów oraz doprecyzowano opisy działań KSOW. Potrzeba uzupełnienia planu działania 
o opisy priorytetów i działań została zgłoszona przez jednostki regionalne oraz jednostkę centralną 
i wynikała z doświadczeń we wdrażaniu operacji partnerów KSOW. Dodatkowo dokonano 
uproszczeń w rozdziale Zakres i tryb sporządzania informacji i sprawozdań z realizacji planów. 
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