
 

Uchwała Nr 7/2020 

Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej 

ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

z dnia 6 maja 2020 r. 

 

 

w sprawie zaopiniowania zmiany Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021  

(Etap I – 2020 r.) w części dotyczącej operacji własnych województwa podlaskiego  

 

 

 

Na podstawie art. 57 ust. 4 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 

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 217) oraz Uchwały nr 62/653/2015 Zarządu Województwa 

Podlaskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania „Wojewódzkiej grupy 

opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wojewódzka grupa opiniodawczo-doradcza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

pozytywnie opiniuje aktualizację dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2020-2021 (Etap I – 2020 r.) w części dotyczącej operacji własnych 

województwa podlaskiego. 

2. Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021  

w zmienionym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-

doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej 

            ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

 

                        Andrzej Pleszuk 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

w sprawie zaopiniowania zmiany Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021  

(Etap I – 2020 r.) w części dotyczącej operacji własnych województwa podlaskiego 

 

Zgodnie z art. 57 ust. 4 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 

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 217) do zadań organu opiniodawczo - doradczego w zakresie 

funkcjonowania KSOW w województwie należy m. in. akceptacja planu działania, 

dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian.  

Przedmiotowa uchwała dotyczy Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 

w części dotyczącej operacji własnych województwa podlaskiego, będącego składową 

dokumentu dot. całej Polski. Proponowane zmiany dokonywane są w szczególności  

w związku z: 

1) dostosowaniem wskaźników i form realizacji operacji do planowanej realizacji 

2) dodaniem nowej operacji 

3) usunięciem planowanej operacji. 

 

Szczegółowy zakres zmian znajduje się w załączniku do uchwały. Zgodnie 

z obowiązującą metodologią aktualizacji Planu Operacyjnego KSOW operacje, które ulegają 

zmianie są kopiowane i oznaczane kolorem żółtym, a dodatkowo modyfikacje oznacza się 

czerwonym kolorem czcionki, dodanie nowej operacji oznaczane jest kolorem zielonym, 

natomiast usunięcie planowanej operacji oznaczone jest kolorem szarym. Dodatkowo do 

każdej ze zmian przypisane jest uzasadnienie.  

Proponowane zmiany umożliwią sprawne rozliczenie środków poniesionych na 

operacje własne, dlatego też podjęcie niniejszej uchwały przez Wojewódzką grupę 

opiniodawczo-doradczą ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest zasadne. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej 

 ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

 

Andrzej Pleszuk 

 


