
 
Uchwała Nr 9/2020 

Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
z dnia 31 lipca 2020 r.  

z dnia ……………………… 2020 r. 
 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2020 WGR ds. KSOW z 26.02.2020 r.  
w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2020-2021 

zmienionej Uchwałą nr 7/2020 WGR ds. KSOW 
 

 
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 aktualizację Planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie operacji 

własnych województwa opolskiego, w tym planu komunikacyjnego. 

2. Opiniowany dokument dotyczy operacji własnych województwa opolskiego, w tym planu 

komunikacyjnego i stanowi załączniki: 1 i 2 do niniejszej uchwały.  

 
 
 
 

§ 2 
 

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), w tym planu komunikacyjnego. 

Zmiany spowodowane są rezygnacją z realizacji wydarzeń, które z uwagi na sytuację 

epidemiologiczną nie będą zorganizowane, tj.: 

1) „Opolska Wioska Smaków i Tradycji”, 

2) Udział w Targach Smaki Regionów 2020. 

Wprowadzony zakres aktualizacji w ramach operacji: Opolska wieś atrakcyjnym miejscem  

do życia i rozwoju, dotyczy rezygnacji z udziału w Targach Smaki Regionów w Poznaniu.  

Zmiany skutkują koniecznością korekty opisu, zakładanych wskaźników oraz zmniejszeniem wartości 

zakładanej przedmiotowej operacji.  

Jednocześnie  z uwagi na odwołanie imprezy plenerowej Targi w stronę słońca na opolskim 

zrezygnowano z operacji pn. Opolska Wioska Smaków.  

Wygenerowane oszczędności zostaną przeznaczone na realizację nowej operacji pn. 

„Opolskie aktywnie i smacznie”.  W związku z powyższym liczba operacji własnych oraz budżet 

operacji własnych pozostaje niezmienny. 

Ponadto w następstwie zaistniałej sytuacji epidemiologicznej zaktualizowano również Plan 

Komunikacji w zakresie zaplanowanych przedsięwzięć. 

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 

 


