
 
 

Uchwała Nr 1/2021 
Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

z dnia 29.01.2021 r. 
 
 

w sprawie zaopiniowania II. informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego na lata 2020-
2021 wg stanu na dzieo 31 grudnia 2020 r.  

 
 
Na podstawie art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 217 ze zm.), 
Uchwały Nr 898/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania 
Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (WGR ds. KSOW) ze zm. 
oraz § 7 Regulaminu pracy Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW stanowiącego załącznik 
do Uchwały 1/2015 WGR ds. KSOW z 21 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy 
Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (WGR ds. KSOW), uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1. 
 
 

1. Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (WGR ds. KSOW) pozytywnie 

opiniuje II. Informację półroczną z realizacji Planu operacyjnego na lata 2020-2021 wg stanu na 

dzieo 31 grudnia 2020 r.  

2. Informacja stanowi załącznik do niniejszej uchwały.     

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

Przewodniczący WGR ds. KSOW  

 

Antoni Konopka 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

Do zadao powołanej Uchwałą Nr 898/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 

21 lipca 2015 r. Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich należy m.in. 

opiniowanie sprawozdao i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, w ramach 

okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych.  

II. informacja półroczna z realizacji Planu operacyjnego na lata 2020-2021 wg stanu na dzieo 

31 grudnia 2020 r. została opracowana przez jednostkę regionalną KSOW na wzorze przekazanym 

przez Jednostkę Centralną KSOW. Z uwagi na charakter sprawy, nie ma potrzeby zwołania 

posiedzenia członków WGR ds. KSOW, stąd zaopiniowanie niniejszej uchwały następuje w trybie 

obiegowym. 

Załącznik do niniejszej uchwały zawiera informacje o operacjach własnych i partnerskich 

w ujęciu ilościowym i wartościowym w podziale na działania KSOW, tj. prezentuje dane dotyczące 

m.in.: 

1) liczby złożonych wniosków w ramach konkursu 4/2020 dla partnerów KSOW,  

2) liczby wybranych operacji do realizacji, 

3) liczby operacji zrealizowanych do dnia 31.12.2020 r. wraz ze wskazaniem kosztów, 

4) poziomu wykonania planu operacyjnego. 

Mając na uwadze powyższe zasadne staje się podjęcie niniejszej uchwały przez WGR 

ds. KSOW. 

  

 
 
 
 

Przewodniczący WGR ds. KSOW  

 

Antoni Konopka 

 
 
 
 
 
 
Opracował: 
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Referat Pomocy Technicznej i Jednostki Regionalnej KSOW 


