Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

PROTOKÓŁ Z INAUGURACYJNEGO POSIEDZENIA
WOJEWÓDZKIEJ GRUPY ROBOCZEJ DS. KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Opole, 21 września 2015 r.
1. W dniu 21 września 2015 r. w Opolu odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej
ds. KSOW (WGR ds. KSOW) 2014-2020.
2. W spotkaniu uczestniczyło 33 członków i stałych zastępców członków WGR ds. KSOW, w tym 20 (na 22)
uprawnionych do głosowania. Wykaz członków WGR ds. KSOW obecnych na posiedzeniu przedstawia
załącznik 1 do protokołu.
3. Spotkanie otworzył i przywitał uczestników Pan Antoni Konopka, Wicemarszałek Województwa
Opolskiego, Przewodniczący WGR ds. KSOW. Poinformował, że w skład WGR ds. KSOW wchodzą
przedstawiciele sektora społeczno-gospodarczego, organizacji pozarządowych i społeczeństwa
obywatelskiego oraz publicznego. Skład instytucjonalny Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW nie
uległ zmianie, ale z uwagi na wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi konieczne było odwołanie
dotychczasowej Grupy i powołanie nowego organu opiniodawczo-doradczego na okres 2014-2020. Pan
A. Konopka przedstawił najważniejsze zadania WGR ds. KSOW tj.:
1) opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, propozycji zmian do tego planu oraz dwuletnich
planów operacyjnych i ich zmian na poziomie województwa,
2) opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, w ramach
okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym zgłaszanie
propozycji rekomendacji w sprawie ich zmian,
3) zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy między partnerami
KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie województwa.
W materiałach został zamieszczony skład osobowy WGR ds. KSOW oraz baza danych teleadresowych,
aby ułatwić kontakt członkom WGR ds. KSOW również poza posiedzeniami.
4. Pan A. Konopka przedstawił program i cel posiedzenia oraz poinformował, że głosowania odbywać się
będą za pośrednictwem kart do głosowania, które otrzymały przy rejestracji osoby uprawnione do
głosowania. W momencie rozpoczęcia spotkania, uprawnionych do głosowania było 19 osób. Nikt nie
zgłosił uwag do porządku obrad. Za przyjęciem programu głosowali wszyscy członkowie. Agenda
posiedzenia stanowi załącznik 2 do protokołu.
5. Zgodnie z porządkiem obrad członkowie i stali zastępcy członków WGR ds. KSOW obecni na posiedzeniu
odebrali z rąk Pana A. Konopki akty nominacyjne.
6. Pan A. Konopka przypomniał zebranym, że za pośrednictwem Sekretariatu WGR ds. KSOW członkowie
otrzymali w dniu 8 września 2015 r. projekt Regulaminu pracy WGR ds. KSOW. Regulamin określa
w szczególności:
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a) zasady uczestnictwa członków w pracach WGR ds. KSOW,
b) zadania członków, Przewodniczącego oraz Sekretarza WGR ds. KSOW,
c) sposób podejmowania decyzji,
d) sposób dokumentowania posiedzeń
i stanowi podstawę funkcjonowania WGR ds. KSOW w województwie opolskim.
W projekcie Regulaminu kolorem czerwonym naniesione zostały uwagi członków i dokonane
autopoprawki. Dokument z poprawkami członkowie WGR ds. KSOW otrzymali 17 września br. Pan
Tomasz Paluch, Prezes Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” zwrócił uwagę na zaproponowany tryb
obiegowy przyjmowania uchwał i brak wskazania minimalnego terminu, jaki będą mieli członkowie na
ustosunkowanie się do przesłanych materiałów. Pani Joanna Harus, Z-ca Dyrektora Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich poinformowała, że zgodnie z założeniem, terminy te byłyby
wskazywane każdorazowo w liście wyjaśniającym załączanym do korespondencji. Biorąc pod uwagę
wskazane zastrzeżenie, wprowadzono do § 7 ust. 2 Regulaminu pracy WGR ds. KSOW następujący
zapis:
„Członkowie WGR ds. KSOW przesyłają pisemne stanowisko do procedowanego projektu w terminie
określonym w liście wyjaśniającym, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 3 dni.”.
Po zakończeniu dyskusji odbyło się odczytanie treści Uchwały nr 1/2015 WGR ds. KSOW z 21 września
2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy WGR ds. KSOW i głosowanie nad jej przyjęciem. Za
przyjęciem uchwały opowiedziało się 19 członków, 1 osoba wstrzymała się od głosu (w międzyczasie do
posiedzenia dołączył Pan Jaroslaw Horodecki, Naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego Gminy
Głubczyce – stąd liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 20).
7. Kolejnym punktem programu była prezentacja zasad funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 . Tematykę zaprezentowała Pani J. Harus. Prezentacja
(załącznik 3 do protokołu) obejmowała w szczególności omówienie:
1) podstaw prawnych funkcjonowania KSOW w latach 2014-2020,
2) struktury (systemu instytucjonalnego),
3) finansowania zadań w obecnej perspektywie,
4) celów i działań KSOW,
5) zasad realizacji operacji, w tym zakładanej refundacji kosztów po zrealizowaniu przedsięwzięcia
i proponowanych kryteriów oceny operacji (obowiązujących od 2016)
6) planu operacyjnego na lata 2014-2015, w tym operacji planowanych do realizacji i ujętych
w Planie komunikacyjnym.
8. Po prezentacji Pan A. Konopka zaprosił do dyskusji, której przebieg był następujący:
1) Pan Tomasz Paluch w kontekście przedstawionych działań w Planie komunikacyjnym
zaproponował, aby wykorzystać do promocji media społecznościowe, np. poprzez utworzenie fan
page na Facebook. Pani J. Harus odpowiedziała, że od 2016 r. rozważa się włączenie mediów
społecznościowych do działań informacyjno-promocyjnych.
2) Pani Danuta Bajak, Prezes Zarządu Związku Rolników i Organizacji Społecznych zadała pytanie, czy
środki niewykorzystane w danym roku przechodzą na lata kolejne? Pani J. Harus potwierdziła tę
zasadę.
3) Pan Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych dopytał z czego
wynikają gorsze zasady realizacji operacji tj. wprowadzenia zasady refundacji środków, czy wynika
to ze złego rozliczenia środków przez KSOW? Pytania Pana M. Olejnika dotyczyły również
konieczności dysponowania wkładem własnym i czasu oczekiwania na refundację środków po
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zrealizowaniu operacji. Pani J. Harus odpowiedziała, że zmiany w systemie realizacji operacji to
efekt kontroli, jaką przeprowadziło ETO w Instytucji Zarządzającej PROW. W efekcie, w obecnym
okresie programowania w KSOW będą obowiązywały od 2016 r. zasady rozliczania takie jak dla
PROW. Dodała również, że regiony zakwestionowały w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ten
sposób rozliczenia operacji. Obecnie trwają dyskusje na ten temat między Instytucją Zarządzającą
i Płatniczą PROW. Pani Jadwiga Kulczycka, Prezes Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak
również przyznała, że w sytuacji, gdy nie ma określonego ostatecznego katalogu kosztów
kwalifikowalnych i zasad rozliczania, refundacja nie jest dobrym rozwiązaniem. Zgłosiła obawę, że
podczas realizacji operacji może okazać się, że dany koszt jest niekwalifikowany. W odpowiedzi
Pan Tomasz Karaczyn, p.o. Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
przypomniał, że w umowie zawartej na realizację operacji będzie kosztorys, który szczegółowo
wskaże rodzaj kosztów, więc takie sytuacje nie będą miały miejsca. W uzupełnieniu do
wcześniejszej wypowiedzi Pana M. Olejnika dodał, że partnerzy nie zawsze zapewniają wkład
własny do realizacji operacji. Być może zatem wkład własny będzie punktowany w ramach
kryterium regionalnego, jakie przewidziała Instytucja Zarządzająca. Pan T. Paluch podzielił obawę
przedmówców, że może dojść do rozdrobnienia operacji, że partnerzy których nie będzie stać na
zapewnienie środków na realizację operacji i oczekiwanie na refundację będą wnioskować
o organizację przedsięwzięć o węższym zakresie, mniej kosztownych. Zwrócił się z zapytaniem, czy
jest możliwość, aby samorząd województwa opolskiego uruchomił fundusz pożyczkowy dla
beneficjentów KSOW. Pan A. Konopka powiedział, że kwestię ta to rozwiązania daleko idące, które
wymaga rozważenia. Pan T. Karaczyn poinformował zebranych, że nabór operacji do planu
operacyjnego na lata 2016-2017 odbędzie się jeszcze w tym roku. Jako jednostka regionalna też nie
znamy jeszcze szczegółowych zasad, a dokumenty wykonawcze są na etapie projektu. Dodał
również, że dotychczasowe projekty refundowane po zakończeniu realizacji operacji rozliczaliśmy
w ciągu dwóch tygodni. Pan M. Olejnik w kontekście wcześniejszych wypowiedzi (braku
wytycznych, jasnych zasad z Instytucji Zarządzającej) wyraził zaniepokojenie jakością operacji, jakie
zostaną złożone do realizacji na najbliższe dwa lata. Zawnioskował, aby przedłużyć termin na
składanie operacji do czasu wejścia w życie stosownych rozporządzeń i ustalenia zasad realizacji
przedsięwzięć. Pani J. Harus poinformowała, że terminy i zasady naboru określa Instytucja
Zarządzająca. Wraz z ogłoszeniem naboru znane i dostępne będą zasady realizacji projektów
i katalog kosztów kwalifikowalnych. Sam nabór wniosków powinien trwać nie krócej niż 14 dni
(pytanie o długość trwania naboru zadał Pan Wiesław Kryniewski, Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
Po zakończeniu dyskusji odbyło się odczytanie treści Uchwały nr 2/2015 WGR ds. KSOW
z 21 września 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu operacyjnego Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2015 i głosowanie.
Za przyjęciem uchwały członkowie głosowali jednomyślnie.
9. Zgodnie z programem posiedzenia Pan Dariusz Sitko, Z-ca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie zaprezentował iSieć na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR).
Prezentacja stanowi załącznik 4 do protokołu. Najważniejsze omówione kwestie dotyczyły
w szczególności:
1) strategii modelu partnerstwa na rzecz innowacyjności w rolnictwie, celów partnerstwa w SIR,
2) potencjalnych partnerów Sieci i powiązań instytucjonalnych w SIR (struktury)
3) roli i zadań poszczególnych instytucji / organów tworzących SIR, w tym brokera innowacji,
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4) zadań Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (OODR) na rzecz SIR oraz zadań grup
operacyjnych, jakie będą tworzone w ramach Sieci,
5) budżetu SIR w latach 2014-2020.
10. Po prezentacji Pana D. Sitko, Pan A. Konopka zaprosił uczestników do dyskusji. Przebieg dyskusji był
następujący:
1) Pani D. Bajak poprosiła o wyjaśnienie kwestii nadzoru KSOWu, w tym roli WGR ds. KSOW
w kontekście realizacji przez OODR zadań SIR. Zadała ponadto pytanie o pomysł OODR na
współpracę rolników posiadających 30-50ha ze środowiskiem naukowym. Wyraziła zdanie, że WGR
ds. KSOW chciałby znać efekty pracy OODR na rzecz SIR. Pan D. Sitko wyjaśnił, że projekty do
realizacji w ramach SIR będą zgłaszane i oceniane przez OODR, nie będą podlegały opiniowaniu
przez WGR ds. KSOW.
2) Pan T. Paluch zwrócił uwagę na fakt, że SIR w nazwie ma również obszary wiejskie, a nie znalazło to
odzwierciedlenia w zakresie zadań Sieci i rodzaju partnerach, zabrakło m.in. lokalnych grup
działania, które również mogą realizować zadania w zakresie innowacyjności. Czy zatem organizacje
pozarządowe mogą uczestniczyć w Sieci, jak będą oceniane projekty, kto będzie decydował
o wyborze przedsięwzięć? Czy OODR ma swój pomysł na tworzenie i funkcjonowanie Sieci czy
mechanizmy te są odgórnie ustalone? Pan D. Sitko poinformował, że nie ma na chwilę obecną
wskazanych kryteriów oceny operacji, zakłada się powołanie zespołu doradczego, ale nie ma to
jeszcze umocowania w legislacji. Zasady funkcjonowania Sieci są ustalane odgórnie. OODR może
uczestniczyć w grupach operacyjnych i mieć swój udział w tworzeniu innowacyjności oraz być
kreatorem powiązania potrzeb. Dodał również, że organizacje pozarządowe również mogą być
członkami SIR.
3) Pan M. Olejnik dopytał o wymagania formalne, jakie stawiane będą kandydatom na brokera
innowacji. Pan D. Sitko odpowiedział, że osoby te muszą posiadać wykształcenie wyższe rolnicze
lub ekonomiczne, minimum 3 letnie doświadczenie w doradztwie rolniczym i znać język angielski
w stopniu komunikatywnym. Pan T. Paluch ponownie zwrócił uwagę na fakt, że nawet
w wymaganiach brak odniesienia do obszarów wiejskich, do doświadczenia w prowadzeniu działań
animacyjnych, oddolnych - nakierowanych na rozwój obszarów wiejskich.
11. Po zakończeniu dyskusji Pan A. Konopka poinformował uczestników zebrania, że w najbliższych dniach
przesłany zostanie do zaopiniowania w trybie obiegowym projekt Planu działania KSOW na lata 20142020. Opiniowanie dokumentu odbędzie się zgodnie z pismem wyjaśniającym, jaki dołączony zostanie
do korespondencji i przyjętą procedurą trybu obiegowego. Podziękował zebranym za udział
w posiedzeniu i zaprosił na degustację produktów tradycyjnych regionu.
Przewodniczący WGR ds. KSOW
Antoni Konopka
Załączniki:
1. Wykaz członków i stałych zastępców WGR ds. KSOW uczestniczących w posiedzeniu.
2. Agenda inauguracyjnego posiedzenia WGR ds. KSOW.
3. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 – prezentacja
4. Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich - prezentacja.
Adela Kozina, tel. 77 44 83 260
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Załącznik 1 do protokołu
Tabela 1: Wykaz uczestników posiedzenia - członków i stałych zastępców WGR ds. KSOW

Lp.
Imię i nazwisko
Sfera społeczno-gospodarcza

Instytucja

1. Danuta Bajak

Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych

2. Teresa Tarach

Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych

3. Katarzyna Beleć

Izba Rolnicza w Opolu

4. Mariusz Olejnik

Opolski Związek Producentów Rolnych

5. Andrzej Widawski

Opolski Związek Producentów Rolnych

6. Dariusz Sitko

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

7. Agnieszka Krawczyk

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

8. Joanna Kostuś

Uniwersytet Opolski

9. Barbara Zabiega – Wikowska

Uniwersytet Opolski

10.
Katarzyna Szwedziak
Politechnika Opolska
Sfera organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego
11.

Bernard Dembczak

Związek Śląskich Rolników

12.

Klaudia Kluczniok

Związek Śląskich Rolników

13.

Piotr Mielec

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

14.

Anna Bednarska

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

15.

Józef Wilczek

Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Opolskiego

16.

Robert Baraniewicz

Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Opolskiego

17.

Jacek Wierzbicki

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa

18.

Stanisław Pawlik

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa

19.

Ewa Rosińska

Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna

20.

Edyta Gola

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

21.

Jadwiga Kulczycka

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak

22.

Agata Pietruniak

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak

23.

Tomasz Paluch

Stowarzyszenie LGD Dolina Stobrawy

24.
Joanna Bulak
Sfera publiczna

Stowarzyszenie LGD Dolina Stobrawy

25.

Antoni Konopka

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

26.

Grzegorz Sawicki

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

27.

Tomasz Karaczyn

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

28.

Joanna Harus

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

29.

Wiesław Kryniewski

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

30.

Katarzyna Kuraś

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

31.

Jarosław Horodecki

Urząd Miejski w Głubczycach

32.

Krzysztof Barwieniec

Starostwo Powiatowe w Prudniku

33.

Jan Golonka

Starostwo Powiatowe w Brzegu
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Załącznik 2 do protokołu

AGENDA
INAUGURACYJNEGO POSIEDZENIA
WOJEWÓDZKIEJ GRUPY ROBOCZEJ DS. KSOW 2014-2020
21 września 2015 r.
Miejsce posiedzenia:
Sala im. Orła Białego w Opolu, ul. Piastowska/Ostrówek
09.30-09.40

Powitanie uczestników posiedzenia, słowo wstępne
Antoni Konopka, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Przewodniczący WGR ds. KSOW

09.40-09.45

Przyjęcie programu posiedzenia
Głosowanie

09.45-10.00

Uroczyste wręczenie nominacji dla członków i stałych zastępców członków
WGR ds. KSOW
Antoni Konopka, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Przewodniczący WGR ds. KSOW

10.00-10.15

Regulamin pracy Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich 2014-2020
Antoni Konopka, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Przewodniczący WGR ds. KSOW

Dyskusja i głosowanie
Przyjęcie Uchwały nr 1/2015 WGR ds. KSOW z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Wojewódzkiej Grupy Roboczej
ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020
10.15-11.15

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla
województwa opolskiego na lata 2014-2015
Joanna Harus, Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyskusja i głosowanie
Przyjęcie Uchwały nr 2/2015 WGR ds. KSOW z dnia 21 września 2015 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Planu operacyjnego Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 20142015
11:15-11.30

Sieć innowacji na rzecz rolnictwa 2014-2020
Dariusz Sitko, Z-ca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

11.30-11.45
11.30-12.00

Dyskusja
Podsumowanie, zamknięcie obrad
Antoni Konopka, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Przewodniczący WGR ds. KSOW

12.00

Poczęstunek
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