Roczne sprawozdanie z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020, wg stanu na 31.12.2020
Załącznik 5
Informacje o przeprowadzonych kontrolach w zakresie funkcjonowania KSOW oraz realizacji
planu działania, w szczególności wyniki kontroli, zalecenia i sposób ich wykonania,
przeprowadzonych przez upoważnione podmioty i przez tę jednostkę
W 2020 r. Jednostka Regionalna KSOW nie była kontrolowana w zakresie funkcjonowania KSOW oraz
realizacji planu działania. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju również nie dokonywała
kontroli operacji partnerów KSOW wyłonionych do realizacji w konkursie 4/2020.
Załącznik 6
Efekty realizacji zadao 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 20142020 stosując się do aktualnych wytycznych oraz, w przypadku wątpliwości, na bieżąco zasięgając
opinii Biura Pomocy Technicznej.
W ramach organizowanych w 2020 r. spotkao informacyjno-konsultacyjnych z LGD przekazano
materiały edukacyjne dotyczące omówienia zagadnieo związanych z bieżącą realizacją Lokalnych
Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020, w tym: realizacji wskaźników LSR, możliwości
ubiegania się o dodatkowe środki na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społecznośd (LSR).
W umowach z wykonawcami w § 11 zawarta jest informacja dotycząca zasad promocji i informacji
jakie musi spełnid każdy z Partnerów KSOW w trakcie realizacji operacji.
Jednostka Regionalna KSOW do informowania o Programie wykorzystuje także pocztę elektroniczną
oraz portal www.ksow.pl i www.opolskie.pl. W zakładce dedykowanej PROW opublikowano
w 2020r. informacje związane z: instrukcjami, formularzami wniosków o przyznanie pomocy oraz
o płatnośd wraz z załącznikami do działao wdrażanych przez samorządy województw w ramach
PROW 2014-2020 oraz ich aktualizacje; terminami organizowanych spotkao informacyjnokonsultacyjnych dotyczących wypełniania wniosków o przyznanie pomocy, płatnośd oraz z innymi
zagadnieniami związanymi z PROW 2014-2020; ogłoszeniami o terminach i miejscu składania
wniosków do działao wdrażanych przez samorządy województw w ramach PROW 2014-2020;
pytaniami od beneficjentów/potencjalnych beneficjentów i odpowiedziami na zapytania, aktualnymi
interpretacjami zapisów przesłanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokumentami programowymi i aktami prawnymi PROW
2014-2020.
Informowanie o programie odbywa się także poprzez wykorzystanie materiałów informacyjnopromocyjnych oraz wizualnych podczas realizacji poszczególnych operacji (w tym m.in. banery,
rollupy, plakaty, prezentacje Power Point, itp.), celem oznaczenia miejsc realizacji operacji.

W 2020 r. zrealizowano materiały promocyjne (kalendarze, materiały konferencyjne, gadżety
promocyjne w łącznej ilości 796 szt.), które dystrybuowane są podczas spotkao czy imprez
plenerowych / targowych. W kalendarzu książkowym zamieszczono 10 wkładek prezentujących
projekty zrealizowane przez opolskie LGD ze środków PROW 2014-2020. LGD otrzymały kalendarze
celem promocji efektów wdrażania Programu.
W województwie opolskim prowadzony jest także punkt informacyjny, w ramach którego w 2020 r.
udzielono 24 odpowiedzi na pytania zadane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
Zapytania dotyczyły wdrażania PROW 2014-2020, w tym składanej dokumentacji.

Załącznik 7
Informacja z działalności Grupy Roboczej ds. KSOW, Wojewódzkich Grup Roboczych oraz grup
tematycznych w danym roku, w szczególności: skład WGR, liczba uczestników posiedzeo i
aktywności członków WGR w trybach obiegowych, agendy posiedzeo, podjęte uchwały i stanowiska,
aktywnośd grup tematycznych i zespołów roboczych.
Funkcjonująca w Opolskim Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW liczy 23 członków, z czego
22 z prawem głosu. W jej skład wchodzą przedstawiciele sfery publicznej (przedstawiciele urzędu
marszałkowskiego, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gmin i starostw), społeczno-gospodarczej
(przedstawiciele instytucji okołorolniczych i uczelni wyższych) oraz organizacji pozarządowych (w tym
LGD). W 2020 r. WGR ds. KSOW, z uwagi na sytuacje epidemiologiczną, obradował wyłącznie w trybie
obiegowym.
Tematem prac było 10 podjętych uchwał dotyczących: aktualizacji Planu operacyjnego na lata 20182019 oraz wprowadzenia nowych operacji i ich aktualizacje w Planie operacyjnym na lata 2020-2021.
Zgodnie z zakresem zadao, WGR ds. KSOW opiniował również sprawozdania, jakie wg Planu działania
KSOW na lata 2014-2020 zobowiązana jest sporządzad jednostka regionalna KSOW, to jest:
sprawozdanie z realizacji dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019, sprawozdanie roczne
z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 wg stanu na 31.12.2019 oraz I. informację
półroczną z realizacji Planu operacyjnego na lata 2020-2021 wg stanu na 30.06.2020.
Łącznie w ramach 10 podjętych uchwał oddano 146 głosów.
Zgodnie z Regulaminem pracy WGR ds. KSOW, Za przyjętą w trybie obiegowym uważa się uchwałę,
która uzyska zwykłą większośd głosów, przy zapewnieniu kworum, tj. w głosowaniu musi uczestniczyd
co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania (tj. minimum 11 osób).

