
 
 

 
Uchwała Nr 6/2022 

Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
z dnia 27 lipca 2022 r.  

 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2022 Wojewódzkiej Grupy Roboczej  
ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 16.05.2022 r.  

w sprawie zaopiniowania propozycji operacji Partnerów KSOW do Planu operacyjnego  
na lata 2022-2023 zgłoszonych do realizacji w 2022 r. w ramach Konkursu 6/2022 

(z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) 
 

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 2022 r. poz. 1234), 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 ze zm. 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 zmiany w zakresie przyjętej listy operacji Partnerów KSOW zgłoszonych 

w ramach Konkursu nr 6/2022 dla partnerów KSOW, zakwalifikowanych do realizacji w 2022 

roku w ramach Planu operacyjnego na lata 2022-2023 dotyczących województwa opolskiego 

(z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny).  

 

2. W uchwale nr 5/2022 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

z dnia 16.05.2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2022 WGR ds. KSOW z 16.05.2022r. przyjmuje brzmienie jak 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

Przewodniczący WGR ds. KSOW  

 

Antoni Konopka 

 



 

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.  

Jednostka Regionalna KSOW Województwa Opolskiego dokonała oceny merytorycznej 

złożonych wniosków w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

na wybór operacji oraz podpisała umowy z partnerami. Ostatecznie w limicie środków 

zakwalifikowało się 8 wniosków na łączną wartość kosztów kwalifikowalnych 254 666,75 zł, 

które uzyskały wymaganą ilość punktów warunkujących ich realizację.  

W związku z możliwością zgłoszenia zmian do Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, 

wprowadzono nowe operacje do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach operacji 

partnerskich realizowanych w 2022 r.  

Zgodnie z § 17 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 

2017 r. w sprawie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 operacje partnerów są wybierane do realizacji według kolejności 

na liście ocenionych operacji.  

W wyniku zawartych umów z partnerami KSOW na realizację operacji w ramach Konkursu 

nr 6/2022, pozostały wolne środki w ramach Działania 6 – Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy 

podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie 

rezultatów działań na rzecz tego rozwoju oraz Działania 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich na kwotę 95 333,25 zł brutto. Niewykorzystane środki z Działania 6 na kwotę 

52 801,00 zł brutto, zaproponowano Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania “Kraina Dinozaurów, 

natomiast z Działania 13 na kwotę 42 532,25 zł brutto Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 

które wyraziły wolę realizacji przedsięwzięcia w niższej niż pierwotnie wnioskowano kwocie. Operacje 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” pn. "Bogactwo sołectw Krainy 

Dinozaurów" oraz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej pn. „Szlak Kulinarny Opolski Bifyj - 

promocja i upowszechnianie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulinarnego regionu” zostaną 

dofinansowane na ww. kwoty zgodnie z uaktualnionym zestawieniem rzeczowo-finansowym. 

Propozycje zmian w zakresie listy operacji partnerów KSOW realizowanych w 2022r. 

przedkładane są do zaopiniowania Wojewódzkiej Grupie Roboczej ds. KSOW, a następnie 

zatwierdzenia dokonuje Grupa Robocza ds. KSOW.  

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie niniejszej uchwały. 

 
 
 
 
 

Przewodniczący WGR ds. KSOW  

 

Antoni Konopka 

 
 
 
 
 
Opracował: 
Referat Rozwoju Wsi 
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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