
 

Uchwała Nr 8/2020 

Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej 

ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/2020 Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej 

ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 9 kwietnia 2020 r. dotyczącej 

zaopiniowania Listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki 

Regionalnej KSOW w Województwie Podlaskim w ramach konkursu nr 4/2020 do 

dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 (Etap I – 2020) 

 

 

Na podstawie art. 57 ust. 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 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 217)  uchwala się, co następuje: 

 

§1. 

 

Wojewódzka grupa opiniodawczo-doradcza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

pozytywnie opiniuje aktualizację Listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych 

do Jednostki Regionalnej KSOW w Województwie Podlaskim w ramach konkursu nr 4/2020 

do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 (Etap I – 2020), która 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 zmiany uchwały Nr 6/2020 Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej 

ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 9 kwietnia 2020 r. dotyczącej 

zaopiniowania Listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki 

Regionalnej KSOW w Województwie Podlaskim w ramach konkursu nr 4/2020 do 

dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 (Etap I – 2020) 

 

 

Zgodnie z art. 57 ust 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 do zadań 

organu opiniodawczo- doradczego należy opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, 

propozycji zmian do tego planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian  

na poziomie województwa. 

Na realizację operacji partnerskich w 2020 r. przeznaczono kwotę 735 000,00 zł. 

Nabór operacji skierowanych do partnerów KSOW trwał w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 

17 stycznia 2020 r. Partnerzy złożyli 30 wniosków na łączną kwotę 1 511 318,55 zł. 

Po dokonaniu oceny przez Jednostkę Regionalną KSOW w Województwie Podlaskim 

powstała lista ocenionych operacji partnerów KSOW, odrębnie dla każdego działania. 

Zgodnie z § 11 pkt 3 Regulaminu konkursu w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, kolejność na liście jest 

ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów do operacji, która uzyskała 

najmniejszą liczbę punktów w ramach limitów określonych dla każdego działania 

przydzielonych danej jednostce dokonującej wyboru operacji.  

 Po przyjęciu listy rankingowej partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki 

Regionalnej KSOW w Województwie Podlaskim w naborze nr 4/2020 w ramach Planu 

Operacyjnego KSOW 2020 – 2021 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, partnerzy KSOW zgłosili rezygnację dwóch operacji pierwotnie 

umieszczonych na liście rankingowej i mieszczących się w limicie środków. W związku  

z powyższym, mogą zostać sfinansowane operacje wcześniej znajdujące się na liście 

rezerwowej. Wobec powyższego dokonuje się aktualizacji listy rankingowej. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej 

            ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

 

                        Andrzej Pleszuk 

 


