
 

 

Uchwała Nr 1/2020 

Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej 

ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

z dnia 10  stycznia 2020 r. 

 

w sprawie zaopiniowania Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021  

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

w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny 

 

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 2018 r. poz. 627) 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 

Akceptuje się wykaz operacji własnych do realizacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na 

lata 2020-2021 (Etap I – 2020 r.) w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny stanowiący 

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 
 

 

 

 



 

 

 

 

Białystok, 2 stycznia 2020 r. 

 

Uzasadnienie 

w sprawie zaopiniowania Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021  

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

w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny 

 

Do zadań wojewódzkich grup roboczych należy m. in. opiniowanie propozycji 

do dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian, na poziomie województwa. Dokumenty te są 

dzielone na roczne etapy i określają przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.  

Na realizację operacji w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny Województwu Podlaskiemu 

została przyznana alokacja w kwocie 110.000,00 zł. 

Propozycje stanowiące załączniki do uchwały zostały sporządzone w oparciu 

o wytyczne dot. Programu, stwierdzone potrzeby, jak też specyfikę województwa podlaskiego 

i zamykają się w ramach alokacji zatwierdzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Plan 

Operacyjny 2020-2021 zostanie przyjęty przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

(po zaopiniowaniu przez krajową GR KSOW). 

Przyjęcie niniejszej uchwały w pierwszym możliwym terminie podyktowane jest 

potrzebą jak najszybszego rozpoczęcia prac wdrożeniowych, co wynika z harmonogramu 

(niektóre operacje mają charakter całoroczny lub rozpoczynają się w pierwszym kwartale). 

Pozytywna opinia GR KSOW zostanie przekazana Zarządowi Województwa Podlaskiego 

celem przyjęcia uchwały na podstawie, której rozpocznie się realizacja KSOW w roku 

bieżącym. 


