
         
 

 
Uchwała Nr 10/2020 

Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
z dnia 05 listopada 2020 r.  

 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2020 Wojewódzkiej Grupy Roboczej  
ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 26.02.2020 r.  

w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2020-2021 
wraz z późniejszymi zmianami 

 
 
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 
W uchwale nr 4/2020 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 

26.02.2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) Par. 1. pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 1.  
2. Opiniowany dokument dotyczy województwa opolskiego i stanowi załączniki 1, 2 i 3 do 

niniejszej uchwały. „ 

2) Załącznik nr 1 uchwały nr 4/2020 WGR ds. KSOW z 26.02.2020r. przyjmuje brzmienie  załącznika  

nr 1 do niniejszej uchwały.  

3) Do uchwały nr 4/2020 WGR ds. KSOW z 26.02.2020r. dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu 

załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.  

 
§ 2 

Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pozytywnie opiniuje aktualizację 

Planu operacyjnego na lata 2020-2021. Aktualizacja dotyczy województwa opolskiego. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 



Uzasadnienie 

 

Do zadań 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 propozycji do planu działania KSOW, propozycji zmian do tego planu oraz dwuletnich 

planów operacyjnych i ich zmian na poziomie województwa.  

Przedmiotowa Uchwała dotyczy zaopiniowania aktualizacji Planu operacyjnego na lata 2020-

2021 w zakresie wprowadzonych zmian w ramach operacji własnych zgłoszonych w 2020r.  

(na poziomie województwa) oraz operacji Partnerów KSOW w ramach konkursu nr 4/2020 

ogłoszonego w dniu 8 listopada 2019r. Proponowane zmiany prezentowane w aktualizacji 

dokonywane są w szczególności w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonymi 

obostrzeniami. 

Wprowadzony zakres aktualizacji w ramach operacji własnych dotyczy m.in. operacji  pn. 

„Opolska wieś miejscem do życia i rozwoju” w związku z rezygnacją z organizacji warsztatów  

o charakterze otwartym. Ponadto konieczne było przeformułowanie sposobu realizacji operacji pn. 

„Opolska deska”, co wiąże się ze zmianą nazwy koncepcji promocji i rozwoju dziedzictwa kulinarnego 

regionu z „Opolskiej deski” na „Opolskie ze smakiem” oraz doprecyzowaniem grupy docelowej. 

Jednocześnie w związku ze zwiększeniem informacji i publikacji w intrenecie dokonano zmiany 

wskaźnika monitorowania realizacji dla operacji pn. „Opolskie aktywnie i smacznie”.  

W ramach aktualizacji operacji Partnerów KSOW zmiany spowodowane są rezygnacją  

Partnerów KSOW z realizacji całości lub części wydarzeń, w następstwie zaistniałej sytuacji 

epidemiologicznej, tj.: 

1) Izba Rolnicza w Opolu, (rezygnacja z realizacji dwóch operacji), 

2) Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec,  

3) Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia. 

W związku z uwolnieniem środków Partner KSOW - Gmina Jemielnica wyraziła wolę realizacji 

operacji w zmniejszonym zakresie z uwagi na sytuację  epidemiologiczną, rezygnując z imprezy 

plenerowej. W przypadku trzech operacji partnerskich zmiany skutkują również koniecznością 

rezygnacji z poszczególnych form w ramach realizacji operacji, a w następstwie korektą opisu, 

zakładanych wskaźników monitorowania oraz zmniejszeniem wartości kosztów operacji.  

W związku z powyższym zmianie uległa liczba operacji partnerskich oraz budżet operacji 

partnerskich i własnych.  

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW pozytywnie opiniuje 

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

 


