
Dwuletnie sprawozdanie z realizacji Planu operacyjnego na lata 2016-2017  

 Jednostka Regionalna KSOW woj. opolskiego  

Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. - zgodnie pkt 5.2 Planu Działania Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 

pkt 5.2 Nazwa wskaźnika Podjęte działania 

1) Przebieg realizacji działań KSOW (celów KSOW) 

oraz priorytetów PROW w ujęciu finansowym i 

ilościowym, w szczególności liczbę i wartość 

złożonych wniosków, zawartych umów oraz 

zrealizowanych operacji w ramach działań i 

priorytetów objętych dwuletnim planem 

operacyjnym 

Załącznik nr 1 – dwuletnie sprawozdanie z realizacji PO 

2016-2017 Opolskie 

2) Efekty realizacji działań dwuletniego planu 

operacyjnego w ujęciu ilościowym (wskaźniki 

monitorowania zgodnie ze Wspólną Statystyką 

Sieci w UE) 

Załącznik 2 – Dwuletnie sprawozdanie z PO 2016-2017 

wskaźniki Opolskie 

3) Opis co najmniej 5 operacji (każda z innego 

działania KSOW), zrealizowanych w ramach planu 

operacyjnego, którego dotyczy sprawozdanie 

zgodnie z formularzem projektu realizującego 

priorytety PROW 2014-2020 

Opisy w załączeniu  

4) Efekty realizacji zadań z zakresu informowania o 

Programie – kroki podjęte w celu zapewnienia 

upowszechniania programu zgodnie z art. 66 ust. 

1, lit. i rozporządzenia 1305/2013 

Przy realizacji operacji JR KSOW woj. opolskiego informuje 

o wkładzie finansowym UE i PROW 2014-2020 stosując się 

do wytycznych określonych w piśmie z dnia 28.10.2015r. 

o numerze PT/zks/isz-501-17/15(1283) oraz, w przypadku 

wątpliwości, na bieżąco zasięgając opinii Biura Pomocy 

Technicznej. Ponadto w umowach z wykonawcami 

zawarty jest następujący, adoptowany adekwatnie do 

realizowanej usługi, zapis: „Strony zobowiązane są do 

informowania o współfinansowaniu przedmiotu umowy ze 

środków Unii Europejskiej zgodnie z Zasadami wizualizacji 

PROW 2014-2020, stanowiącymi załącznik … do umowy. 

Ewentualna zmiana Zasad wizualizacji nie wymaga 

aneksowania umowy. Województwo przekaże 

Wnioskodawcy niezwłocznie zaktualizowany dokument.”. 

Informowanie o programie odbywa się także poprzez 

wykorzystanie materiałów informacyjno-promocyjnych 

oraz wizualnych podczas realizacji poszczególnych 

operacji (w tym m.in. banery, rollupy, plakaty, prezentacje 

Power Point, itp.) oraz w 2017r. wydano ulotkę 

informującą o Programie. Jednostka Regionalna KSOW 

wykorzystuje także pocztę elektroniczną oraz portal 

www.ksow.pl  oraz www.opolskie.pl. Ponadto 

przeprowadzono kampanię informacyjną w mediach, 

w tym w 2016r.  zorganizowano cykl audycji w Radio 

Opole, a w 2017r. 3 artykuły w prasie lokalnej Nowej 

Trybunie Opolskiej.  

W województwie opolskim prowadzony jest także punkt 

informacyjny, w ramach którego: 

2015r.: 

• Liczba osób odwiedzających punkt: 10 

Załącznik do Uchwały nr 3/2018 

WGR ds. KSOW z dnia                           2018r. 



pkt 5.2 Nazwa wskaźnika Podjęte działania 

• Liczba pytań – 15 w wersji elektronicznej 

2016r.: 

• Liczba osób odwiedzających punkt: 32 

• Liczba pytań – 15 w wersji papierowej i 64 w wersji 

elektronicznej 

2017r. 

• Liczba osób odwiedzających punkt: 25 

Liczba pytań – 33 w wersji papierowej oraz 42 w wersji 

elektronicznej 

5) Propozycje zmian do planu operacyjnego, 

zalecenia i rekomendacje wojewódzkich grup 

roboczych ds. KSOW 

Brak 

 


