
Uchwała nr 66  

grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

z dnia 20 maja 2022 r. 

w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

na lata 2022-2023 

 

Na podstawie art. 57 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) oraz § 5 ust. 1 zarządzenia nr 66 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 14 października 2020 r. w sprawie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 81, z 2021 r. poz. 38 oraz z 2022 r. poz. 16), grupa 

robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Grupa robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich akceptuje dwuletni plan 

operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. 

2. Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023, w zakresie 

operacji własnych jednostek wsparcia sieci, z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny 

PROW 2014-2020, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Dwuletni plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023, w zakresie 

działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 

grupy roboczej do spraw 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Uzasadnienie do uchwały nr 66 grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 

20 maja 2022 r. 

Zgodnie z art. 57 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88), do zadań grupy roboczej do spraw KSOW należy akceptacja 

dwuletnich planów operacyjnych. Zgodnie z § 5 ust. 1 zarządzenia nr 66 Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 81, z 2021 r. poz. 38 oraz z 2022 r. poz. 16), 

grupa robocza podejmuje decyzje na posiedzeniu albo w trybie obiegowym w drodze uchwały 

zwykłą większością głosów. 

Zgodnie z art. 55 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, do zadań jednostki centralnej należy opracowanie 

dwuletnich planów operacyjnych. Na podstawie art. 57 ust. 5 ww. ustawy, jednostka centralna 

przekazuje do akceptacji grupie roboczej do spraw KSOW projekt dwuletniego planu 

operacyjnego.   

Projekt dwuletniego planu operacyjnego w zakresie dotyczącym danego województwa został 

pozytywnie zaopiniowany przez właściwą wojewódzką grupę roboczą.  

Na podstawie uchwały nr 57 grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 

22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw 

podejścia LEADER oraz zmiany uchwały w sprawie powołania grupy tematycznej do spraw 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, grupy tematyczne nie opiniują projektów zmian 

dwuletnich planów operacyjnych KSOW. 

W przypadku operacji własnych (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020) 

jednostki wsparcia sieci zgłosiły propozycję 380 operacji na kwotę 45 152 283,40 zł.  

W ramach działania 8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020 zgłoszono 100 operacji na kwotę 

10 057 700,80 zł. 

Szczegóły dotyczące poszczególnych operacji w podziale na jednostki wsparcia sieci oraz 

podsumowanie dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 przedstawione są 

w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

Łącznie dwuletni plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023 w zakresie dotyczącym operacji 

własnych jednostek wsparcia sieci (w tym Plan komunikacyjny PROW 2014-2020) obejmuje 480 

operacji na kwotę 55 209 984,20 zł. 

 


