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Wstęp 

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przyjętego decyzją 
Komisji Europejskiej z dnia 7 września 2007 r. (nr: CCI 2007PL06RPO001), celem istnienia 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest „wsparcie wdrażania i oceny polityki  
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz 
wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów 
na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”. Przyjęty cel zgodny jest z art. 4 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005) oraz z Krajowym Planem 
Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Powyższy cel realizowany jest przede wszystkim poprzez przedsięwzięcia zaplanowane do 
realizacji w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, który 
przygotowywany jest przez Sekretariat Centralny we współpracy z 16 Sekretariatami 
Regionalnymi KSOW. Każdy Plan działania przygotowany jest na okres dwuletniej realizacji 
zapisanych w nim przedsięwzięć. Pierwszy Plan działania KSOW dotyczył lat 2008-2009. 
Zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu z realizacji Planu działania KSOW na lata 
2008-2009, wykorzystanie budżetu w wysokości 27 237 992,00 zł było na poziomie 55,65%.  

Drugi Plan działania KSOW na lata 2010-2011 został opracowany zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci 
obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 53, poz. 436). Przedmiotowe rozporządzenie określa m.in. 
zakres i sposób przygotowania Planu działania, o którym mowa w art. 68 ust.  
2 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005. 

Zgodnie z przepisami § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.  
w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich, Plan działania zawiera w szczególności: 

1) wskazanie obejmującego dwa lata okresu, przez jaki będzie realizowany; 

2) określenie celów i opis działań przewidzianych w art. 68 ust. 2 lit. b rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia Rozwoju 
Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) i Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 

a) identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat; 

b) przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja i wymiana 
doświadczeń i „know-how”; 

c) przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym 
wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania; 

d) zarządzanie siecią; 
e) pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej;  
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f) wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej;  
g) wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.  

3) harmonogram realizacji działań objętych planem działania w ujęciu kwartalnym; 

4) plan finansowy z podziałem na poszczególne działania objęte planem działania, w tym 
wskazanie szacunkowych kwot i łącznej wartości realizacji wszystkich zadań 
zaplanowanych w ramach poszczególnych działań oraz źródła ich finansowania. 

Prace nad przygotowaniem Planu działania KSOW miały charakter dwupoziomowy, co jest 
odzwierciedleniem struktury funkcjonowania KSOW w Polsce. W pierwszym etapie każdy 
sekretariat regionalny KSOW przygotował projekt Planu działania w zakresie województwa, 
określając zadania, jakie będą realizowane w ramach poszczególnych działań objętych 
Planem. Projekty Planów w poszczególnych województwach konsultowano z podmiotami 
działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprzez umieszczanie ich na stronach 
internetowych Urzędów Marszałkowskich. Następnie sekretariat regionalny w drodze 
uchwały Zarządu Województwa zatwierdzał projekt Planu i przekazywał go Sekretariatowi 
Centralnemu KSOW. 

Sekretariat Centralny KSOW przygotował własny Plan działania, którego procedura 
opracowania jest taka sama. 

Sekretariat Centralny KSOW na podstawie przekazanych przez sekretariaty regionalne 
projektów, przygotował jeden projekt Planu działania, w którym uwzględnił również zadania 
Sekretariatu Centralnego. Przed przekazaniem członkom Grupy Roboczej do spraw Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich, powołanej w drodze zarządzenia Nr 47 Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r., Plan działania został opublikowany na stronie 
internetowej celem konsultacji społecznych.  

Plan działania KSOW na lata 2010-2011 został pozytywnie zaopiniowany na II posiedzeniu 
Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniu 24 listopada 2009 r. 
(uchwała nr 5 z dnia 24 listopada 2009 r.), a następnie przedłożony do zatwierdzenia 
Podsekretarzowi Stanu w MRiRW działającemu z upoważnienia ministra właściwego do 
spraw rozwoju wsi. 

Wszystkie działania w ramach Planu działania KSOW na lata 2010-2011 są finansowane  
z III Schematu pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 i środki na ich realizację są wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
8 czerwca 2010 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity (Dz. U. Nr 113 poz. 759). 

Zgodnie z przepisami § 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.  
w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 53, poz. 436) sprawozdania  
z realizacji Planu działania są roczne. Sekretariaty regionalne opracowują je po każdym roku 
realizacji Planu działania i przesyłają w terminie do dnia 31 stycznia do Sekretariatu 



5 

 

Centralnego. Niniejsze sprawozdanie jest drugim sprawozdaniem z realizacji Planu działania 
KSOW i obejmuje rok 2010. 

Sprawozdanie składa się z czterech części i zostało przygotowane na podstawie 16 projektów 
sprawozdań opracowanych przez regionalne sekretariaty KSOW. W sprawozdaniu tym, 
zostały również uwzględnione zadania Sekretariatu Centralnego KSOW. W pierwszej części 
znajdują się informacje dotyczące partnerów, którzy współpracują w ramach KSOW. Druga 
część zawiera dane na temat budżetów sekretariatów na realizację Planu działania KSOW  
w okresie 2010-2011 z podziałem na działania obligatoryjne. W części trzeciej 
zaprezentowano wykorzystanie środków przeznaczonych na funkcjonowanie struktury 
KSOW, realizację Planu działania oraz informacje wskaźnikowe. W czwartej części zawarte 
są informacje na temat Grup Roboczych ENRD, współpracy międzynarodowej  
i międzyterytorialnej, natomiast w ostatniej części opisane zostały wnioski. 
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1. Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie regionalnym 

Jednym z zadań każdego sekretariatu regionalnego jest identyfikacja podmiotów (partnerów), 
z którymi współpracuje się w ramach KSOW w województwie (§ 3 ust 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów 
wiejskich).   
Do końca 2010 roku w bazie partnerów KSOW zarejestrowało się 1473 partnerów. 
Z informacji zawartych w sprawozdaniach wynika, że najwięcej partnerów ma sekretariat 
regionalny województwa małopolskiego i województwa wielkopolskiego, tj. po 147 
partnerów (wzrost o 10 partnerów względem roku ubiegłego).  

Najmniejszą liczbę partnerów odnotowano województwie lubuskim - 37 partnerów (wzrost  
o 10 partnerów względem roku ubiegłego).  

 

Wykres 1. Liczba partnerów KSOW w podziale na sekretariaty regionalne województw.  
1-małopolskie, 2 – wielkopolskie, 3 – opolskie, 4 – świętokrzyskie, 5 – podkarpackie, 6 – kujawsko-pomorskie, 7- warmińsko-
mazurskie, 8 – śląskie, 9 – mazowieckie, 10 – lubelskie, 11 – pomorskie, 12 – łódzkie, 13 - dolnośląskie, 14 – podlaskie, 15- 
zachodniopomorskie, 16- lubuskie.  

 

Największą grupę partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich stanowi samorząd gminny 
(565 partnerów). Samorząd powiatowy to 34 partnerów KSOW. Drugą najliczniejszą grupę 
stanowią Lokalne Grupy Działania (LGD) łącznie 247 partnerów. Trzecia najliczniejsza grupa 
partnerów to stowarzyszenia – 207 partnerów. Do bazy partnerów wpisały się 34 fundacje,  
12 towarzystw, 36 uczelni wyższych, 16 szkół średnich, 17 banków (z czego 16 banków  
to banki w województwie świętokrzyskim). 35 partnerów zalicza się do sektora administracji 
publicznej. Niewielką grupę partnerów Krajowej Sieci stanowią kościoły/związki 
wyznaniowe – 2 partnerów. Dość dużą grupę partnerów KSOW stanowią organizacje 
branżowe – 70 partnerów. Izby rolnicze poza jednym województwem lubuskim są partnerami 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (łącznie 17 partnerów, z czego w województwie 
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mazowieckim 2 partnerów). Instytuty resortowe to 3 partnerów, 11 partnerów to jednostki 
rozwojowo badawcze. Ośrodki doradztwa rolniczego to 18 partnerów. Dalej: służby ochrony 
przyrody (9), sieci eksperckie (1), porozumienia (5), przedsiębiorstwa (55), osoby fizyczne 
(17).  
Za wzorem formularza sprawozdania kategorię „inne” stanowi 63 partnerów Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich. W kategorii tej znajdują się takie podmioty jak: media, spółdzielnie, 
instytucje kultury, związki, gimnazjum, szkoła podstawowa, spółki z. o.o., wojewódzka 
jednostka samorządowa, klub sportowy, koło gospodyń wiejskich, izba gospodarcza, 
organizacje spółdzielczo-zawodowe. 
 
Dla porównania w roku 2009 w bazie partnerów zarejestrowanych było 1246 partnerów 
KSOW. 

  

 

Liczba partnerów KSOW w województwach1(łącznie 1246). 

 Szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli nr 1. 

 

 

                                                            
1 1. dolnośląskie, 2. kujawsko-pomorskie, 3. lubelskie, 4. lubuskie, 5. łódzkie, 6. małopolskie, 7. mazowieckie,  
8. opolskie, 9. podkarpackie, 10. podlaskie, 11. pomorskie, 12. śląskie, 13. świętokrzyskie, 14. warmińsko-
mazurskie, 15. wielkopolskie, 16. zachodniopomorskie. 
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2. Budżet sekretariatów KSOW na realizację Planu działania KSOW na lata 2010-2011 

Plan działania KSOW na lata 2010-2011 został pozytywnie zaopiniowany przez Grupę 
Roboczą do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na drugim posiedzeniu, które miało 
miejsce w dniu 24 listopada 2009 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (uchwała nr 5 
z dnia 24 listopada 2009 r.). Całkowity budżet ww. Planu opiewał na kwotę 58 990 100,00 zł.  
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 
krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 53, poz. 436), na czwartym posiedzeniu Grupy 
Roboczej w dniu 17 sierpnia 2010 r. podjęto uchwałę w sprawie zmiany Planu działania  
w zakresie dotyczącym następujących województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, 
opolskiego, pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. 
W listopadzie 2010 r. miała miejsce zmiana Planu działania KSOW na lata 2010-2011  
 zakresie dotyczącym Sekretariatu Centralnego KSOW, natomiast w grudniu 2010 r. 
dokonano po raz trzeci zmiany Planu działania KSOW na lata 2010-2011  
w zakresie dotyczącym pięciu województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, śląskiego, 
małopolskiego, dolnośląskiego oraz SC KSOW. Zmiany Planu działania dokonywane były na 
podstawie doświadczeń w realizacji Planu działania KSOW na lata 2010-2011. oraz 
uwzględniały aktualne, zweryfikowane potrzeby, dostosowane do zmieniającej się sytuacji  
w zakresie prowadzonych i planowanych działań.  

 

 

Wykres 2. Zmiana budżetów sekretariatów KSOW na realizację Planu działania. 

Największy budżet na lata 2010-2011 zaplanował Sekretariat Centralny Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich (13 704 500,00 zł) oraz sekretariaty województw: kujawsko-
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pomorskiego (3 512 780,00 zł), pomorskiego (3 506 000,00 zł) i wielkopolskiego 
(3 334 000,00 zł).  
Najmniejszy budżet założono w sekretariatach województw: małopolskiego (2 280 000,00 zł),  
opolskiego (2 200 000,00 zł) oraz podlaskiego (2 228 354,00 zł).  
Pozostałe budżety były na poziomie od 2 400 000,00 zł do ponad 3 000 000,00 zł. 
Szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli nr 2. 
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.  
w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 53, poz. 436), w ramach Planu 
działania realizowanych jest 7 działań obligatoryjnych. 

 

Wykres 3. Budżety działań obligatoryjnych w ramach Planu działania. 
Największe środki zostały zaplanowane na realizację dwóch pierwszych działań. Budżet 
działania nr 1 wynosił 12 918 123,39 zł, a dla działania nr 2 – 18 462 987,61 zł. Stanowi  
to odpowiednio 22,07% i 31,55% całego budżetu Planu działania. Łącznie na te działania 
przypadło ponad 50% całego budżetu. 
Na działanie nr 3 przypadało 3 900 174,00  zł, co stanowi ponad 6,66% budżetu, na działanie 
nr 4 -5 235 500,00 zł (8,95%), na działania nr 5 - 9 144 160,00 zł (15,63%), na działanie  
nr 6 – 5 120 545,00 zł (8,75%), natomiast budżet działania nr 7 wynosił 3 737 910,00 zł 
(6,39%). 
Szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli nr 3. 
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3. Wykorzystanie środków 

3.1. Wykorzystanie środków na realizację Planu działania 
 
Monitoring wykorzystania środków przez Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich oraz przez poszczególne sekretariaty regionalne KSOW był prezentowany podczas 
dwóch posiedzeń Grupy Roboczej ds. KSOW tj. IV posiedzenia w sierpniu oraz  
V posiedzenia w listopadzie 2010 r. 
Informacja o wykorzystanych środkach finansowych zawierała dane nt. wydanych środków 
i zobowiązań finansowych (tj. środki finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia, 
które jest w trakcie realizacji lub jest procedowane/planowane w najbliższym okresie). 
Wykorzystanie środków finansowych przez poszczególne sekretariaty regionalne KSOW było 
na poziomie: od 5% do 65% oraz od 17% do 46%. Różnice te wynikają z faktu, iż część 
sekretariatów regionalnych przedstawiła procentowy poziom wykorzystania środków  
w stosunku do rocznego budżetu Planu natomiast pozostałe sekretariaty zobrazowały 
procentowe wykorzystanie środków finansowych  w stosunku do całości budżetu,  
tj. dwuletniego planu działania KSOW na lata 2010-2011. 
Plan działania KSOW na lata 2010-2011 w drugiej połowie roku 2010 ulegał zmianie 
trzykrotnie, przy czym raz tylko i wyłącznie w zakresie Sekretariatu Centralnego KSOW nie 
powodując zmiany ogólnej, zaplanowanej kwoty. Zmiana dotyczyła wyłącznie przesunięć 
finansowych pomiędzy poszczególnymi działaniami Planu. 
 
 

 
 
Wykres 4. Wykorzystanie środków na realizację Planu działania – sierpień 2010 r. IV 
posiedzenie GR ds. KSOW. 
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Wykres 5. Wykorzystanie środków na realizację Planu działania – listopad 2010 r. V 
posiedzenie GR ds. KSOW. 
 
W wyniku realizacji Planu działania KSOW na lata 2010-2011najwięcej środków w ujęciu 
budżetu dwuletniego, wykorzystano w sekretariacie regionalnym województwa 
zachodniopomorskiego – 41,82% oraz w następujących sekretariatach regionalnych 
województw: opolskiego – 38,09%, kujawsko-pomorskiego 37,96% oraz dolnośląskiego – 
37,71%. Wykorzystanie rocznego budżetu Planu działania w Sekretariacie Centralnym 
KSOW w 2010 r. wynosi 96,41% natomiast w ujęciu dwuletnim wynosi 34,53%.  
 
Najmniej środków, tj. 15,54% wykorzystano w województwie śląskim. Wykorzystanie 
środków w pozostałych sekretariatach kształtuje się na poziomie od około 21% do 33%. 
Stan wykorzystania środków całego Planu działania jest na poziomie około 32%. 
Należy jednak mieć na względzie fakt, iż jest to sprawozdanie wydatkowania środków 
finansowych za 2010 rok przy odniesieniu się do globalnych dwuletnich wartości środków 
finansowych przeznaczonych na realizację Planu działania KSOW w roku 2010 i 2011.  
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Wykres 6.  Wykorzystanie środków na realizację Planu działania w podziale na sekretariaty. 
 
Najwięcej środków wydano na realizację działania nr 2 – 7 247 863,46 zł (39,26% 
zaplanowanego budżetu na to działanie). Na realizację pozostałych działań zostały poniesione 
następujące środki finansowe: działanie nr 1 – 4 464 670,23 zł (34,56%), działanie  
nr 3 – 1 199 239,55 zł (30,75%), działanie nr 4 – 1 157 342,30 zł (22,11%), działanie  
nr 5 – 2 273 917,69 zł (24,87%), działanie nr 6 – 1 468 122,18 zł (28,67%) oraz na działanie  
nr 7 – 1 242 800,65 zł (33,25%). Łącznie budżet Planu działania na lata 2010-2011 został 
wykorzystany w 32,56%. 
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Wykres 7. Stan wykorzystania środków na poszczególne działania obligatoryjne. 
 
Szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli nr 4. 

3.1.1. Informacje wskaźnikowe 
 
W ramach Planu działania zorganizowano 118 konferencji (zarówno o zasięgu 
międzynarodowym, krajowym, jak i regionalnym) na łączną kwotę 1 870 349,63 zł. 
Sekretariat Centralnych zorganizował m.in. konferencję nt. "Społeczno-ekonomicznych 
zróżnicowań obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi", konferencję  
w Parlamencie Europejskich "Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku-polskie stanowisko", 
konferencję szkoleniową pt. "Aktywna Wioska” przeznaczoną dla lokalnych liderów 
działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, II Międzynarodowe 
Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL oraz konferencję podsumowujące 
II edycję konkursu pn. „Przyjazna Wieś”.  

Tematyka organizowanych konferencji była różnorodna, np. „Konferencja informacyjno-
promocyjna o tematyce związanej z rozwojem biogazowni w Polsce”, nt. wdrażania 
standardów ochrony środowiska;  możliwości wykorzystania walorów turystycznych obszaru 
Lokalnych Grup Działania w celu przygotowania projektów współpracy „Kryształy 
Wielkopolski- wodne, podziemne, gospodarcze i z kopytami” czy też ”Zrównoważony, 
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”.                 

Ponadto, odbyło się też 299 różnego rodzaju seminariów, szkoleń zarówno o zasięgu 
międzynarodowym, krajowym, jak i regionalnym, na łączną kwotę 2 881 753,53 zł - np.  
w zakresie przetwórstwa na poziomie gospodarstwa oraz produktu lokalnego i małej 
przedsiębiorczości, dla doradców na temat  funkcjonowania grup procentów, z zakresu 
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marketingu produktu turystyki wiejskiej, w temacie ekologii, agroturystyki, ochrony 
środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz różnego rodzaju szkolenia skierowane do 
lokalnych grup działania.  
 

 
Wykres 8. Stan wykorzystania środków w ramach poszczególnych wskaźników. 
 
Zorganizowano również 96 konkursów na łączną kwotę 1 519 988,51 zł. W podanej liczbie 
konkursów uwzględnione zostały konkursy dwuetapowe (16 etapów regionalnych i 1 etap 
centralny) konkursu „Przyjazna Wieś”. Z inicjatywy Sekretariatu Centralnego KSOW 
zorganizowany został m.in. konkurs na logo konkursu „Przyjazna Wieś”, na który wpłynęło 
ponad 190 prac konkursowych.  
Ponadto zorganizowane zostały takie konkursy jak: na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, 
"Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionu", na najlepsze gospodarstwo 
agroturystyczne, konkurs na najlepszą pracę magisterską w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich i rolnictwa czy też konkursy dotyczące żywności lokalnej, regionalnej    
i tradycyjnej. 
 
Poza tym zorganizowano 69 wizyt studyjnych (krajowych i zagranicznych) na łączną kwotę 
2 368 878,1zł, w których uczestniczyło prawie 2 000 osób. Były to np. wizyty studyjne do 
krajów członkowskich Unii Europejskiej  Włoch, Węgier, podczas których uczestnicy mogli 
zapoznać się z dobrymi praktykami związanymi z wdrażaniem Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.  

W ramach Planu działania wydano materiały informacyjno-promocyjne (w tym gadżety)  
za łączną kwotę 1 340 837,17  zł – np. broszury, ulotki i biuletyny promujące Krajową Sieć 
Obszarów Wiejskich oraz dobre praktyki na obszarach wiejskich, a także publikacje 
podsumowujące wyniki przeprowadzonych konkursów oraz audycje radiowe i telewizyjne. 
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Niniejsze materiały informacyjno-promocyjne były rozdawane podczas organizowanych 
konferencji, spotkań, a także imprez targowo-wystawienniczych, gdzie istniała możliwość 
bezpośredniego dotarcia z informacją o PROW 2007-2013 do potencjalnego beneficjenta. 

 

Wykres 9. Stan wykorzystania środków na materiały informacyjno-promocyjne 

Poszczególne sekretariaty regionalne ( w tym SC KSOW) wykazując wykorzystanie środków 
na materiały informacyjno-promocyjne podeszły do tego w różny sposób.  

Najwięcej środków wykorzystał sekretariat regionalny województwa kujawsko-pomorskiego 
– prawie 200 000,00 zł oraz sekretariat regionalny województwa opolskiego – ponad 
180 000,00 zł. Tylko jeden sekretariat województwa podkarpackiego nie wykorzystał 
żadnych środków finansowych na powyższy cel. W przypadku pozostałych sekretariatów 
regionalny KSOW wydatkowanie na materiały informacyjno-promocyjne było na poziomie 
od 42 000,00 zł do ponad 120 000,00 zł. Sekretariat Centralny KSOW na materiały 
promocyjne wykorzystał kwotę 31 091,36 zł. Wydane zostały także publikacje  
tj. np. „"Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich a 
perspektywy rozwoju wsi", „Publikacja podsumowująca drugą edycję konkursu "Przyjazna 
Wieś", opracowano publikację "Energia odnawialna i jej znaczenie dla rozwoju obszarów 
wiejskich" oraz  zostały wydane w 2010 r. trzy numery Biuletynu KSOW. Łącznie na 
publikacje przeznaczona został kwota w wysokości 466 497,83 zł  

Zlecono również przeprowadzenie ekspertyz i analiz. Szczegółowe informacje zawarte są  
w Tabeli nr 9. 

W ramach Planu działania zrealizowano również działania mające na celu udział w imprezach 
targowo-wystawienniczych w kraju i za granicą, takich jak np. XIV Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych, Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze „Grüne Woche” 2010, 
Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2010. Na 
powyższe imprezy wydano 4 520 772,52zł. 
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W ramach środków przeznaczonych na realizację Planu działania KSOW na lata 2010-2011 
zorganizowane zostały projekty służące m.in. identyfikacji i przeniesieniu  dobrych praktyk, 
innowacyjności oraz agroturystyce i turystyce wiejskiej. 

 

Wykres 10. Informacje wskaźnikowe  
Szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli nr 5. 
 
 

3.2. Wykorzystanie środków na funkcjonowanie struktury KSOW 
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 
marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
(Dz. U. Nr 54, poz. 329 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 26) oraz Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich obejmuje m.in. koszty bieżące, tj. koszty osobowe, zakup wyposażenia  
i materiałów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, organizacja i udział  
w spotkaniach dotyczących KSOW (m.in. Grupa Robocza oraz grupy tematyczne) oraz 
Europejskiej Sieci, utworzenie i utrzymanie portalu internetowego. 
Reasumując, funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich obejmuje 
wszystkie elementy jakie są potrzebne do zapewnienia sprawnego działania sekretariatów 
Sieci.  
W 2010 r. miały miejsce trzy posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW ( w tym jedno 
wyjazdowe, dwudniowe posiedzenie w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
Oddział w Radomiu), cztery spotkania grupy tematycznej ds. podejścia Leader oraz jedno 
grupy tematycznej ds. zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Obsługę organizacyjną 
i techniczno-biurową spotkań Grupy Roboczej i grup tematycznych zapewnia Departament 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Koszty związane 
z obsługą tych spotkań zostały pokryte w ramach środków przeznaczonych na 
Funkcjonowanie Sekretariatu Centralnego.  
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Jednym z zadań, które zostało postawione przed Sekretariatem Centralnym Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich było utworzenie i prowadzenie portalu internetowego, który dostępny 
jest pod adresem www.ksow.gov.pl. Portal ten dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych 
zagadnieniami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, partnerów KSOW realizujących 
przedsięwzięcia w ramach środków Schematu III pomocy technicznej jak również m.in.  
beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którzy mogą 
zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami w ramach poszczególnych działań PROW 
na lata 2007-2013 (zakładka FAQ). Portal KSOW jest na bieżąco rozbudowywany np. 
obecnie uaktualniana jest zakładka poświęcona turystyce wiejskiej oraz można znaleźć 
informacje związane z działalnością europejskich grup tematycznych (TWG).  

Portal KSOW posiada bazę partnerów Sieci, bazę aktów prawnych, bazę Lokalnych Grup 
Działania jak również bazę dobrych praktyk.  

Na portalu KSOW można znaleźć także informację o planowanych wydarzeniach na terenie 
całego kraju jak również informacje relacjonujące i dokumentujące to co się wydarzyło  
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i było również finansowane w ramach środków 
Schematu III Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013. 

Na stronie portalu zamieszczane są także publikacje poświęcone różnorodnej tematyce, m.in. 
podsumowująca konkurs „Przyjazna Wieś” jak również najnowsza publikacja z 2011 r. 
poświęcona zrealizowanym przykładom w ramach dobrych praktyk. 

W celu promocji działań realizowanych w ramach KSOW organizowane są różnego rodzaju 
konkursy, które mają charakter otwarty i skierowane są do wszystkich, którym tematyka 
związana z rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i wykorzystywaniem funduszy 
unijnych jest bliska. Do tej pory z inicjatywy SC KSOW zorganizowane/organizowane 
zostały trzy konkursy: konkurs fotograficzny „Moja wieś”, konkurs na logo konkursu 
„Przyjazna wieś” oraz konkurs na logo internetowego serwisu filmowego KSOW.TV. 

Dzięki między innymi takim przedsięwzięciom informacja o tym co to jest KSOW i czemu 
służy dociera do szerokiego grona ludzi jak również potencjalnych beneficjentów PROW na 
lata  2007-2013. 
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Wykres 11. Środki wydane na funkcjonowanie struktury KSOW. 

W ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich były ponoszone koszty związane m.in. z: wynagrodzeniem dla osób zatrudnionych 
w sekretariatach regionalnych KSOW (umowa o pracę, umowa zlecenia itp.), zakup sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup materiałów biurowych i wyposażenie, 
delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, studia podyplomowe, kursy językowe i inne.  

Najwięcej środków wykorzystano w Sekretariacie Centralnym Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich – ponad 440 000,00 zł oraz w sekretariacie regionalnym województwa 
małopolskiego - ponad 330 000,00 zł.  

Najmniej środków wykorzystano w sekretariatach regionalnych województwa łódzkiego  
i podlaskiego – ok. 120 000,00 zł. 

Szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli nr 6. 
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3.2.1. Zatrudnienie w sekretariatach 
Pracownicy w sekretariatach regionalnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zatrudniani są 
przede wszystkim w ramach umowy o pracę. W nielicznych przypadkach pracownicy 
sekretariatów regionalnych wspomagani są przez osoby wykonujące swoje obowiązki na 
podstawie umowy zlecenie. 
Średnia liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w sekretariacie regionalnym wynosi  
4 osoby. Tylko w przypadku sekretariatu województwa lubuskiego zatrudnienie wynosi  
2 osoby (w poprzednim okresie sprawozdawczym zatrudnienie było na poziomie jednej 
osoby). Natomiast w sekretariatach regionalnych województw: dolnośląskiego, łódzkiego,, 
lubelskiego i opolskiego zatrudnionych jest po 3 osoby. W pozostałych sekretariatach pracują 
od 4 do 5 osób. 
W okresie sprawozdawczym, w Sekretariacie Centralnym liczba osób zatrudnionych 
na umowę o pracę wynosiła 5 i 1/2∗ 
Łączny koszt zatrudnienia pracowników sekretariatów regionalnych, w tym pracowników 
Sekretariatu Centralnego na umowę zlecenia wynosi ponad 2 884 286,52 zł. Wynagrodzenia 
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Sekretariacie Centralnym są finansowane 
ze środków I Schematu pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Tylko osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy zlecenia są 
finansowane ze środków przeznaczonych na funkcjonowanie struktury KSOW, czyli w 
ramach Schematu III. 

 

Wykres 12. Liczba pracowników 

Szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli nr 7. 
 
                                                            
∗ W okresie sprawozdawczym zatrudnione były dodatkowo dwie osoby(jedna przez okres 4 miesięcy, druga przez okres 2 miesięcy – powyższe etaty nie zostały 
uwzględnione w wykazie). 
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3.2.2. Sprzęt komputerowy i wyposażenie 

W ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie struktury KSOW możliwe było 
finansowanie zakupu sprzętu komputerowego, wyposażenia jak również materiałów 
biurowych na potrzeby sekretariatów. Łączna kwota przeznaczona przez 17 sekretariatów na 
ww. pozycje wyniosła 335 911,18 zł, z czego ponad 56% stanowiły koszty związane  
z zakupem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 31% kosztów zostało 
przeznaczone na wyposażenie natomiast 11% na zakup materiałów biurowych  

 

Wykres 13. Środki wydane na sprzęt komputerowy i wyposażenie sekretariatów 

Zapotrzebowanie na zakup sprzętu komputerowego był bardzo zróżnicowany. Najwięcej 
środków przeznaczono w Sekretariacie Centralnym KSOW oraz sekretariacie regionalnym 
województwa świętokrzyskiego. Sześć sekretariatów tj., lubuskie, podkarpackie, podlaskie, 
pomorskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie nie przeznaczyło żadnych środków 
finansowych na powyższy cel. 

Koszty przeznaczone na wyposażenie biur były zróżnicowane, tj. od 1 300,00 zł (woj. 
małopolskie) do ponad 30 000,00 zł (Sekretariat Centralny). W sześciu sekretariatach 
regionalnych KSOW woj. lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego 
oraz wielkopolskiego nie zostały wydane żadne środki związane z doposażeniem 
pomieszczeń. 
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Natomiast koszty przeznaczone na zakup materiałów biurowych generowały najniższy udział 
procentowy w globalnych wydatkach, o których mowa w tym podrozdziale, tj. od prawie  
200 zł (woj. podkarpackie) do 12 000,00 zł (woj. wielkopolskie). 

3.2.3. Delegacje i szkolenia  

Koszty związane z delegacjami krajowymi i zagranicznymi, jak również te dotyczące szkoleń, 
kursów językowych czy też studiów podyplomowych pokrywano zarówno w ramach  
środków przeznaczonych na finansowanie funkcjonowania struktury KSOW jak również  
w ramach Planu działania KSOW na lata 2010-2011. Sytuacja ta dotyczy m.in. Sekretariatu 
Centralnego KSOW, który w ramach Planu działania KSOW na lata 2010-2011 w działaniu 
nr 4 Zarządzanie siecią zapisane ma  poddziałanie 4.1”Szkolenia dla pracowników 
Sekretariatu Centralnego KSOW”. W ramach tego działania Sekretariat Centralny w 2010 r. 
sfinansował dwóm pracownikom studia podyplomowe oraz profesjonalne szkolenie dla 
pracownika, którego stanowisko zostało specjalne stworzenie na potrzeby portalu KSOW. 
Łączna kwota przeznaczona na szkolenia  dla pracowników SC KSOW wyniosła 12 799,00 zł 

Wszystkie sekretariaty (w tym również Sekretariat Centralny) wydały łącznie kwotę 
224 460,74 zł. Prawie 80% tej kwoty stanowiły delegacje zagraniczne, ponad 12% - delegacje 
krajowe, a ponad 8% - szkolenia, studia podyplomowe i kursy językowe. Wydatki 
Sekretariatu Centralnego (108 410,30 zł) stanowiły ponad 48% łącznie wydanej kwoty. 
Wśród sekretariatów regionalnych najwięcej środków wydano w województwie małopolskim 
– ponad 24 400,00 zł, co stanowi ponad 10,8% oraz w województwie kujawsko-pomorskim – 
ponad 23 000,00 zł, co stanowi ponad 10,6% łącznie wydanej kwoty. Na powyższy cel 
województwo lubelskie nie wydało żadnej kwoty w ramach środków przeznaczonych na 
funkcjonowanie struktury KSOW. 

Wykres 14. Środki wydane na delegacje i szkolenia/kursy/studia 
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3.2.4. Pozostałe koszty 

W ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie struktury KSOW pokrywano m.in. 
wydatki ponoszone przez sekretariaty regionalne związane z wynajmem pomieszczeń,  
opłatami za telefony, tonery czy media. Łącznie wykorzystano 232 029,76 zł.  

Największą wykorzystanie procentowe powyższej kwoty przypadło Sekretariatowi 
Centralnemu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - 29,93% oraz sekretariatom regionalnym 
województwa małopolskiego – 23,94% i województwa kujawsko-pomorskiego – 22,96%. 

W ramach powyższej kwoty SC KSOW wykorzystał środki finansowe na organizację  
i obsługę Grupy Roboczej ds. KSOW oraz grup tematycznych.  

  

Wykres 15. Pozostałe koszty według województw 

W przypadku pozostałych sekretariatów regionalnych KSOW, pięć ma wydatkowanie na 
poziomie 0%  natomiast w pozostałych wydatki były na poziomie od 1% do prawie 6%. 

Środki niewykorzystane na funkcjonowanie struktury KSOW będą wykorzystane w kolejnych 
latach. 
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4. Grupy Robocze ENRD  

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Polsce jest częścią Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, w ramach której odbywa się współpraca pomiędzy Krajowymi Sieciami 
Obszarów Wiejskich utworzonymi w poszczególnych państwach członkowskich. 

W ramach Sieci prowadzona jest współpraca bilateralna i wielonarodowa pomiędzy Sieciami 
państw członkowskich. Jednocześnie utrzymywane są kontakty z władzami i organizacjami  
o znaczeniu międzynarodowym, zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich oraz 
wykazującymi szczególne zainteresowanie działaniami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 
przede wszystkim w celu ułatwienia wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w ramach 
konkretnych Sieci tematycznych.  
Prace Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich są koordynowane przez 
Komitet Koordynujący, w skład którego wchodzą m.in.:  przedstawiciele Instytucji 
Zarządzających Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
i przedstawiciele narodowych Sieci z 27 krajów członkowskich, przedstawiciele podkomitetu 
ds. Leader. Ponadto w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
funkcjonują cztery grupy robocze tj.: 
TWG 1 Targeting territorial specificities and needs in rural development programmes, 

TWG 2 Agriculture and the wider rural economy, 

TWG 3 Public goods and public interventions, 

TWG 4 Delivery mechanisms of European Rural Development Policy. 

Trzy pierwsze grupy Komisja Europejska powołała na początku 2009 r., natomiast czwartą  
w lutym 2010 r. 

Zadaniem tych grup, jest przeprowadzenie analizy sposobu realizacji polityki rozwoju 
obszarów wiejskich w różnych krajach członkowskich UE i sformułowanie na tej podstawie 
wniosków dotyczących przyszłości tej polityki. W swoich pracach grupy identyfikują także 
dobre praktyki i uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy oraz współpracy międzynarodowej.  

TWG 1 skupia się na zagadnieniach dotyczących zróżnicowania obszarów wiejskich UE  
i sposobie odzwierciedlenia tego zróżnicowania w programach rozwoju obszarów wiejskich – 
począwszy od definiowania terenów wiejskich poprzez wyróżnienie różnych ich kategorii  
i dostosowania instrumentów wsparcia do potrzeb.  

TWG 2 zajmuję się analizą zróżnicowania gospodarki na obszarach wiejskich i powiązań 
pomiędzy sektorami. Swoim zakresem obejmuje się tylko instrumenty wsparcia rozwoju 
obszarów tradycyjnie realizowane w ramach WPR, ale także zakres działań objętych polityką 
spójności.  
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TWG 3 zajmuje się kwestiami związanymi z identyfikacją dóbr publicznych dostarczanych 
przez rolnictwo na rzecz społeczeństwa, dokonaniem przeglądu programu rozwoju obszarów 
wiejskich oraz sposobem podejścia do tematu dóbr publicznych w poszczególnych krajach. 

TWG 4 zajmuje się prowadzeniem działalności ukierunkowanej na stosowanie i wdrażanie 
europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz uczestnictwo w zarządzaniu nią: 
aktywizacją mechanizmów unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich w wybranych krajach 
członkowskich na wszystkich poziomach  instytucjonalnych, w zakresie polepszania 
sposobów działania, wdrażania dobrych praktyk oraz sugestii co do ich wdrażania w 
przyszłości. 

W pierwszych trzech grupach Polska ma swojego przedstawiciela natomiast w pracach grupy 
czwartej nie uczestniczy przedstawiciel z naszego kraju.  

Grupy robocze składają się z ok. 10-15 osób nominowanych przez Komisje Europejską na 
podstawie propozycji państw członkowskich. Prace analityczne i opracowanie raportów 
powierzone jest zespołom specjalistów pracujących na zlecenie Punktu Kontaktowego 
Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Szczegółowe informację na temat wyników prac poszczególnych grup roboczych dostępne są 
na stronie portalu KSOW (www.ksow.gov.pl) w zakładce Grupy Robocze ENRD. 

Informacje na temat prac poszczególnych grup tematycznych ENRD zostały przedstawione 
przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich resortu rolnictwa, na piątym 
posiedzeniu Grupy Roboczej ds. KSOW, które miało miejsce w dniach 25-26 listopada  
2010 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.  

4.1.Współpraca międzynarodowa i międzyterytorialna. 

W ramach realizowanych przedsięwzięć Sekretariat Centralny oraz sekretariaty regionalne 
KSOW prowadzą projekty oparte na współpracy międzynarodowej i międzyterytorialnej.  

W dniu 24 września 2010 r. z inicjatywy Sekretariatu Centralnego KSOW podpisane zostało 
porozumienie współpracy między Węgierską i Polską Siecią Obszarów Wiejskich. Celem 
porozumienia jest: promowanie projektów współpracy polskich i węgierskich lokalnych grup 
działania LEADER, rozwijanie zawodowej współpracy pomiędzy organizacjami rolników  
i młodych rolników, wymiana i rozpowszechnianie dobrych praktyk w obszarze produkcji  
i sprzedaży produktów lokalnych, wymiana i rozpowszechnianie dobrych praktyk w obszarze 
produkcji i użytkowania odnawialnych źródeł energii, wymiana i rozpowszechnianie 
profesjonalnych metod ułatwiających małym ośrodkom wiejskim i społecznościom wiejskim 
wnioskowanie o wsparcie finansowe i skuteczne zarządzanie projektami rozwoju obszarów 
wiejskich, wymiana i rozpowszechnianie dobrych praktyk w obszarze odnowy i utrzymania 
wiejskiej infrastruktury publicznej w małych ośrodkach, wymiana i rozpowszechnianie 
dobrych praktyk uzyskanych dzięki projektom rozwojowym małych przedsiębiorstw 
(mikroprzedsiębiorstw) w małych ośrodkach. 
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W grudniu 2010 r. w resorcie rolnictwa doszło do spotkania pomiędzy Polską i Węgierską 
Siecią Obszarów Wiejskich, którego celem było określenie i omówienie priorytetów 
dotyczących przyszłej współpracy pomiędzy Sieciami. W trakcie dyskusji ustalono 
następujące interesujące obydwie Strony obszary współpracy: 
1. Podejście LEADER.  
2. Wsparcie dla młodych rolników.  
3. Energetyka na obszarach wiejskich.  
4. Marketing produktów regionalnych i lokalnych.  
5. Zacieśnienie współpracy w zakresie wspólnych działań proponowanych przez Europejską 
Sieć Obszarów Wiejskich.  
W lutym br. miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli z Polski na Węgrzech. W trakcie 
spotkania ustalono, że wiodącymi formami współpracy będą wspólnie organizowane 
konferencje i seminaria. Z racji węgierskiego przewodnictwa w Radzie UE  
w pierwszej połowie roku 2011 Węgierska Sieć Obszarów Wiejskich zaproponowała, że 
większość tych wydarzeń, które zaplanowane są do końca czerwca br., odbędzie się na 
Węgrzech. Wszystkie z nich będą promowane jako wspólna, polsko – węgierska inicjatywa 
sieci obszarów wiejskich. 
 
Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich prowadzi także ścisłą współpracę 
ze Słowacką Siecią Obszarów Wiejskich (brak formalnego porozumienia). Przedstawiciele 
Polskich lokalnych grup działania oraz resortu rolnictwa brali udział w Międzynarodowych 
Targach Rolnictwa i Żywności „Agrokomplex” na Słowacji na zaproszenie Słowackiej Sieci. 
Natomiast przedstawiciele Słowackiej Sieci Obszarów Wiejskich brali udział w V 
posiedzeniu Grupy Roboczej ds. KSOW w listopadzie 2010 r., podczas którego przedstawili 
działalność i zasady funkcjonowania KSOW na Słowacji.  
 
Sekretariaty regionalne KSOW w ramach współpracy międzynarodowej zorganizowali 23 
projekty, które wiązały się m.in. z organizacją wizyt studyjnych, została nawiązana 
współpraca z Czeską Siecią KSOW – współpraca LGD, Finlandia – współpraca między LGD, 
Niemcy – współpraca w zakresie ochrony środowiska 
W ramach współpracy międzyterytorialnej zorganizowane zostały 34 projekty, m.in. udział  
w Targach, projekt Polska południowo-wschodnia, współpraca grup producenckich oraz 
Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka" 
 

 

 

 



26 

 

5.  Wnioski 

Niniejsze sprawozdanie jest drugim sprawozdaniem z realizacji Planu działania Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce. Pierwsze sprawozdanie dotyczyło Planu działania na lata 
2008-2009.   

Mając za sobą doświadczenie przy opracowywaniu pierwszego sprawozdania znacząco 
rozbudowano formularz sprawozdania, który pozwolił na zbadanie nowych obszarów 
funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich2. Dużą wagę przy opracowywaniu 
sprawozdania położono na wskaźniki monitorowania i oceny określone w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Wymienione wskaźniki w Programie to: 
1.Liczba uczestników KSOW na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym.  
2. Liczba zarejestrowanych użytkowników portalu KSOW.  
3. Liczba zarejestrowanych wejść na stronę KSOW.  
4. Liczba wejść na dane zakładki tematyczne strony KSOW.  
5. Liczba uczestników szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych w ramach Planu 
działania KSOW. 
6. Liczba dni odbytych szkoleń, seminariów i konferencji.  
7. Liczba wydanych publikacji.  
8. Liczba rozprowadzonych publikacji.  
9. Liczba grup tematycznych.  
10. Liczba spotkań grup tematycznych.  
11. Liczba projektów w podziale na temat projektu (np. dobre praktyki, innowacyjność, 
współpraca międzyterytorialna).  
 
W Programie określono, że funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będzie 
podlegało ocenie bieżącej oraz ocenom okresowym: średniookresowej i ex-post. Założono 
również, że prawidłowo funkcjonująca Sieć przyczyni się do zwiększenia wartości dodanej  
w ramach wsparcia obszarów wiejskich poprzez synergię z innymi instrumentami oraz dzięki 
współpracy zaangażowanych podmiotów. Działanie Sieci ma szczególne znaczenie w Polsce, 
gdzie ze względu na uwarunkowania historyczne konieczność przezwyciężania zaszłości 
poprzez budowanie partnerstwa publiczno-społecznego oraz tworzenie możliwości rozwoju 
inicjatyw społecznych jest szczególnie potrzebne.  
Jako rezultaty, które powinny zostać osiągnięte w wyniku utworzenia i funkcjonowania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich założono zbudowanie międzysektorowego partnerstwa 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, które powinno doprowadzić do:  
1) innowacyjnego podejścia dla rozwiązywania problemów i wyzwań związanych  
z wdrażaniem rozwoju zrównoważonego i rozwiązaniem problemów bezrobocia;  

                                                            
2 Wzór formularza w załączeniu 
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2) powstania mechanizmów umożliwiających każdemu z partnerów i sektorów wykorzystanie 
posiadanych kompetencji i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów – w sposób 
bardziej efektywny i zrównoważony, niż w przypadku działań podejmowanych przez 
poszczególnych partnerów i sektory na własną rękę;  

3) dostępu do większej puli zasobów, poprzez wykorzystanie pełnego zakresu możliwości 
merytorycznych, kadrowych, technicznych i finansowych każdego z partnerów i sektorów;  
 

4) nowych dynamicznych wewnętrznych sieci współpracy, które udostępnią każdemu  
 sektorów sprawniejsze kanały angażowania społeczeństwa na szerszą skalę oraz zwiększą 
możliwości oddziaływania na politykę;  

5) lepszego zrozumienia wartości i cech charakterystycznych dla poszczególnych parterów  
i sektorów, przyczyniając się w ten sposób do budowania bardziej zintegrowanego  
i stabilnego społeczeństwa.  
W 2010 roku przeprowadzona została Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, w tym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, tzw. ocena mid-term. 

Wśród wniosków z przeprowadzonego badania znalazły się następujące kwestie: 

1) niska skuteczność i efektywność Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Niewystarczające 
skoordynowanie KSOW na poziomie centralnym oraz regionalnym zarówno w odniesieniu do 
organu decyzyjnego, jak i możliwości dalszego rozwoju.  

Jako rekomendację przedłożono propozycję odrębnej, pogłębionej ewaluacji założeń oraz 
funkcjonowania KSOW. Jako zalecenie wskazano przeprowadzenie pełnej analizy SWOT  
i analizy kontekstu istniejących problemów, potrzeb, uwarunkowań oraz opinii obecnych  
i potencjalnych uczestników. 

2) Niska trafność i skuteczność sposobu prezentacji Programu, szczególnie w Internecie 
(czytaj także portal KSOW). Prezentowanie programu w sposób niecałościowy, 
nieprzejrzysty i nieprzyjazny dla odbiorcy.  

Rekomendacje:  

a) Należy dokonać całościowego przeglądu sposobu i zakresu prezentacji Programu  
w Internecie; 

b) Należy uzgodnić jednolite i spójne zasady prezentacji Programu w Internecie; 
c) Należy przeprowadzić odpowiednie prace redakcyjne (w tym uzupełnienie  

i uporządkowanie informacji oraz zapewnienie jej prezentowania w sposób przyjazny 
dla beneficjenta lub potencjalnego beneficjenta). 

Biorąc powyższe pod uwagę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja 
Zarządzająca przygotuje w najbliższym czasie koncepcje założeń ewaluacji Krajowej Sieci 
oraz przystąpi do wyłonienia podmiotu, który tę ewaluację przeprowadzi. 
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Pewnego rodzaju ewaluacją jest także przedmiotowe roczne sprawozdanie  z wykonania 
planu działania, oczywiście w bardzo wąskim obszarze. 

Na podstawie przesłanych przez SR danych można dostrzec poprawę procesu budowy Sieci  
w Polsce. Po trzech latach funkcjonowania Sieci widać, że KSOW poprzez realizację zadań 
ujętych w Planie działania wpływa w coraz większym stopniu na podniesienie poziomu 
aktywności społecznej mieszkańców wsi i ich uczestnictwa w życiu społeczno-
gospodarczym. Można wnioskować, że w miarę coraz lepszego rozumienia zasad 
funkcjonowania Krajowej Sieci zgodnie ze standardami oraz prawodawstwem 
wspólnotowym, KSOW będzie zbierał coraz więcej pozytywnych ocen. 
 
W ciągu 2010 roku zorganizowano 118 konferencji, 299 różnego rodzaju seminariów, szkoleń 
zarówno o zasięgu międzynarodowym, krajowym, jak i regionalnym, którym za cel 
postawiono wsparcie wdrażania działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013  (przykładowe tematy szkoleń/seminariów/konferencji: przetwórstwo na poziomie 
gospodarstwa oraz produktu lokalnego i małej przedsiębiorczości, funkcjonowanie grup 
procentów, konferencje z zakresu marketingu produktu turystyki wiejskiej, ekologii, 
agroturystyki, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz różnego rodzaju 
szkolenia skierowane do lokalnych grup działania), jak również  wdrażania i oceny polityki w 
zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacji, analizy, rozpowszechniania oraz 
wymiany informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów 
na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym. 
Nie wszystkie działania, które zostały zaplanowane do realizacji przez poszczególne 
sekretariaty regionalne KSOW zostały zrealizowane. Cześć sekretariatów zdecydowała się na 
realizacje tych projektów w 2011 r., dlatego też dokonano zmiany Planu działania KSOW na 
lata 2010-2011 w tym zakresie. Główne przyczyny niezrealizowania zaplanowanych działań: 
procedura zastosowania odpowiedniego trybu przetargu zgodnie z Ustawą Prawo zamówień 
publicznych – wydłużenie lub unieważnianie przetargów; brak zainteresowania ze strony 
potencjalnych Wykonawców; przesunięcie realizacji na 2011 r.; zmiana zakresu rzeczowego; 
rozwiązanie umowy- wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy; realizacja operacji 
została rozpoczęta w 2010 r. dokończenie operacji planowane jest w 2011 r.;partner 
zrezygnował z realizacji przedsięwzięcia; brak inicjatywy ze strony partnerów KSOW oraz 
nieprzewidziane czynniki tj. powódź.  
Pomimo krótkiego okresu działania, aby można było dokonać solidnej oceny działalności 
KSOW na szczeblu centralnym i w regionach, to jednak można stwierdzić, że ma on już 
zupełnie niezły dorobek. Wokół działań KSOW gromadzi się coraz więcej aktorów, 
interesariuszy jego działań. Zainteresowanie działalnością Sieci widoczne jest także wśród 
osób nie mających związków z wsią, ale którzy podejmują próby zaangażowania się w jej 
rozwój i likwidowanie luki cywilizacyjnej w stosunku do miast. Wróży to dobrze budowie 
kapitału społecznego na wsi, a co za tym idzie można sądzić, że przyśpieszeniu ulegną 
procesy modernizacji3. 
                                                            
3 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Dylematy i pożądane kierunki rozwoju wsi na przykładzie doświadczeń wybranych krajów (…). dr M. 
Drygas, IRWIR, PAN 2010. 
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W ciągu roku sprawozdawczego Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wzbogaciła się 
o kolejnych 227 partnerów. 
Jeśli, więc proces uspołeczniania funkcjonowania KSOW, rozumiany, jako angażowanie się 
w jego prace coraz większej liczby podmiotów oraz partnerów społecznych, nadal będzie 
pogłębiany, a także kontynuowany będzie proces decentralizacji podejmowania 
strategicznych decyzji odnośnie rozwoju regionów (np. pojawienie się Wojewódzkich Grup 
Roboczych ds. KSOW), to wydaje się, że zostanie zrealizowany pierwotny cel tworzenia tej 
struktury.
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Załączniki 
Tabela nr 1. Liczba partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w podziale na kategorie (stan na koniec 2010 roku) 

Kategoria partnera/ 
województwo 

do
ln

oś
lą

sk
ie

 

ku
ja

w
s.p

om
or

. 

lu
bu

sk
ie

 

lu
be

ls
ki

e 

łó
dz

ki
e 

m
ał

op
ol

sk
ie

 

m
az

ow
ie

ck
ie

 

op
ol

sk
ie

 

po
dk

ar
pa

ck
ie

 

po
dl

as
ki

e 

po
m

or
sk

ie
 

śl
ąs

ki
e 

św
ię

to
kr

zy
sk

ie
 

W
ar

.m
az

ur
sk

ie
 

w
ie

lk
op

ol
sk

ie
 

Z
ac

h.
po

m
or

. 

R
A

Z
E

M
 

Samorząd gminny 21 38 15 10 25 84 19 47 62 3 17 43 31 48 94 8 565
Samorząd 
powiatowy 0 6 1 1 0 3 2 3 6 2 0 2 3 1 4 0 34

LGD 19 20 23 3 16 31 18 12 26 4 15 15 4 9 19 13 247

Stowarzyszenia 9 23 15 5 6 17 9 19 8 13 18 6 27 12 11 9 207

Fundacje 2 0 4 0 1 3 8 1 0 3 5 2 1 1 3 0 34

Towarzystwa 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 1 12

Uczelnie wyższe 1 3 1 1 2 3 4 4 1 6 1 0 5 1 0 3 36

Szkoły średnie 0 5 2 0 0 0 1 0 0 3 1 0 4 0 0 0 16

Banki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 17
Urzędy adm. 
Państwowej 6 1 0 1 2 0 1 2 1 3 0 2 14 0 1 1 35
Kościoły/zw. 
Wyznaniowe 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
 Organizacje 
branżowe 1 0 1 10 1 0 4 18 4 0 5 3 6 12 0 5 70

Izby rolnicze 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Instytuty resortowe 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Jednostki badawczo- 
rozwojowe 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 3 1 0 11
Ośrodki doradztwa 
rolniczego 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 18

Służby przyrody 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 9

Sieci eksperckie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Porozumienia 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Przedsi. 0 2 6 1 9 0 3 8 1 8 1 2 3 8 3 0 55

Osoby fizyczne 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 1 4 0 17

Inne 6 7 4 4 7 0 4 0 5 2 7 3 5 2 5 2 63

RAZEM 68 110 76 37 73 147 83 131 116 51 75 85 130 100 147 44 1473
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Tabela 2.  Zmiany Planu działania KSOW na lata 2010-2011.    

Lp. 
Nazwa sekretariatu 

KSOW Listopad 2009 Sierpień 2010 Listopad 2010 grudzień 2010 
1. Sekretariat Centralny 13 704 500,00 13 704 500,00 13 704 500,00 13 704 500,00 
2. woj. dolnośląskie 2 515 000,00 2 429 000,00 2 429 000,00 2 429 000,00 
3. woj. kujawsko-pomorskie 2 902 600,00 2 902 600,00 2 902 600,00 3 512 780,00 
4. woj. lubelskie 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 2 750 000,00 
5. woj. lubuskie 2 860 000,00 2 860 000,00 2 860 000,00 2 860 000,00 
6. woj. łódzkie 3 020 000,00 3 020 000,00 3 020 000,00 3 020 000,00 
7. woj. małopolskie 2 990 000,00 2 990 000,00 2 990 000,00 2 280 000,00 
8. woj. mazowieckie 2 640 000,00 2 640 000,00 2 640 000,00 2 640 000,00 
9. woj. opolskie 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 
10. woj. podkarpackie 3 010 000,00 3 010 000,00 3 010 000,00 3 010 000,00 
11. woj. podlaskie 2 500 000,00 2 228 354,00 2 228 354,00 2 228 354,00 
12. woj. pomorskie 3 486 000,00 3 506 000,00 3 506 000,00 3 506 000,00 
13. woj. śląskie 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2 660 000,00 
14. woj. świętokrzyskie 2 760 000,00 2 760 000,00 2 760 000,00 2 760 000,00 
15. woj. warmińsko-

mazurskie 
2 500 000,00 2 625 000,00 2 625 000,00 2 625 000,00 

16. woj. wielkopolskie 3 334 000,00 3 334 000,00 3 334 000,00 3 334 000,00 
17. woj. zachodniopomorskie 2 668 000,00 2 999 766,00 2 999 766,00 2 999 766,00 
 Suma: 58 990 100,00 59 109 220,00 59 109 220,00 58 519 400,00 
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Tabela 3. Budżet sekretariatów KSOW na realizację Planu działania KSOW na lata 20010-2011 

Budżet działania (zł) 
Sekretariaty KSOW 

1 2 3 4 5 6 7 
SUMA 

woj. dolnośląskie 413 500,00 301 000,00 160 000,00 80 000,00 1 108 500,00 296 000,00 70 000,00 2 429 000,00

woj. kujawsko-pomorskie 1 098 730,00 1 354 450,00 413 150,00 158 300,00 346 360,00 75 780,00 66 010,00 3 512 780,00

woj. lubelskie 250 000,00 490 000,00 170 000,00 140 000,00 1 330 000,00 170 000,00 200 000,00 2 750 000,00

woj. lubuskie 300 000,00 570 000,00 230 000,00 220 000,00 660 000,00 530 000,00 350 000,00 2 860 000,00

woj. łódzkie 720 000,00 1 320 000,00 160 000,00 390 000,00 250 000,00 100 000,00 80 000,00 3 020 000,00

woj. małopolskie 50 000,00 600 000,00 180 000,00 810 000,00 340 000,00 100 000,00 200 000,00 2 280 000,00

woj. mazowieckie 410 000,00 740 000,00 180 000,00 500 000,00 300 000,00 260 000,00 250 000,00 2 640 000,00

woj. opolskie 325 700,00 1 055 600,00 90 000,00 188 000,00 398 700,00 20 000,00 122 000,00 2 200 000,00

woj. podkarpackie 460 000,00 1 490 000,00 70 000,00 120 000,00 200 000,00 300 000,00 370 000,00 3 010 000,00

woj. podlaskie 548 717,00 641 114,00 205 258,00 105 000,00 459 600,00 153 765,00 114 900,00 2 228 354,00

woj. pomorskie 934 000,00 497 000,00 630 000,00 395 000,00 200 000,00 670 000,00 180 000,00 3 506 000,00

woj. śląskie 900 000,00 860 000,00 240 000,00 240 000,00 300 000,00 60 000,00 60 000,00 2 660 000,00

woj. świętokrzyskie 1 324 000,00 850 000,00 160 000,00 386 000,00 40 000,00 0,00 0,00 2 760 000,00

woj. warmińsko-mazurskie 960 000,00 330 000,00 100 000,00 165 000,00 700 000,00 20 000,00 350 000,00 2 625 000,00

woj. wielkopolskie 480 000,00 1 189 000,00 300 000,00 370 000,00 650 000,00 270 000,00 75 000,00 3 334 000,00

woj. zachodniopomorskie 756 000,00 1 480 000,00 136 766,00 97 000,00 270 000,00 90 000,00 170 000,00 2 999 766,00

Sekretariat Centralny 2010-2011 2 987 476,39 4 694 823,61 475 000,00 871 200,00 1 591 000,00 2 005 000,00 1 080 000,00 13 704 500,00

Sekretariat Centralny - 2010 956 583,52 2 129 641,36 365 000,00 217 860,00 417 839,00 821 000,00 0,00 4 907 923,88

SUMA 12 918 123,39 18 462 987,61 3 900 174,00 5 235 500,00 9 144 160,00 5 120 545,00 3 737 910,00 58 519 400,00

Wykorzystanie środków  22,07% 31,55% 6,66% 8,95% 15,63% 8,75% 6,39%   
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       Tabela 4. Środki wydane na realizację Planu działania KSOW na lata 2010-2011.      
Nazwa i budżet działania (zł) 

Sekretariaty KSOW 
1 2 3 4 5 6 7 

SUMA 
Stan 

realizacji 
[%] 

Różnica 

woj. dolnośląskie 203 312,00 86 633,00 50 403,00 29 042,00 364 682,00 111 791,00 70 000,00 915 863,00 37,71% 1 513 137,00 
woj. kujawsko-pomorskie 467 496,90 493 633,10 162 560,47 16 088,08 138 729,74 28 369,67 26 502,55 1 333 380,51 37,96% 2 179 399,49 

woj. lubelskie 106 394,40 212 413,85 31 875,97 61 061,68 379 994,62 132 542,41 0,00 924 282,93 33,61% 1 825 717,07 

woj. lubuskie 81 281,68 369 663,60 8 800,00 0,00 111 909,48 177 721,91 0,00 749 376,67 26,20% 2 110 623,33 

woj. łódzkie 361 743,44 250 636,54 33 157,00 52 963,47 71 670,00 0,00 0,00 770 170,45 25,50% 2 249 829,55 

woj. małopolskie 19 491,31 210 409,50 36 421,36 170 861,00 125 630,98 0,00 32 579,00 595 393,15 26,11% 1 684 606,85 

woj. mazowieckie 98 828,20 308 346,67 39 625,00 201 085,20 53 743,16 28 928,00 0,00 730 556,23 27,67% 1 909 443,77 

woj. opolskie 108 987,40 458 586,50 36 468,01 57 802,41 93 774,79 2 421,00 79 900,00 837 940,11 38,09% 1 362 059,89 

woj. podkarpackie 78 158,33 568 347,08 45 059,30 0,00 149 914,58 44 100,00 97 999,95 983 579,24 32,68% 2 026 420,76 

woj. podlaskie 198 906,69 185 886,84 44 680,00 15 999,99 0,00 25 750,00 13 500,00 484 723,52 21,75% 1 743 630,48 

woj. pomorskie 301 838,79 206 408,43 83 636,18 52 948,41 0,00 102 792,68 53 271,34 800 895,83 22,84% 2 705 104,17 

woj. śląskie 66 916,33 201 127,68 27 499,00 45 504,72 33 545,01 1 240,00 37 510,00 413 342,74 15,54% 2 246 657,26 

woj. świętokrzyskie 419 794,93 395 488,03 52 171,17 16 050,00 0,00 0,00 0,00 883 504,13 32,01% 1 876 495,87 

woj. warmińsko-mazurskie 535 484,08 26 618,04 43 378,00 33 149,57 157 587,80 3 199,84 13 499,85 812 917,18 30,97% 1 812 082,82 

woj. wielkopolskie 83 527,15 621 716,27 96 142,09 106 321,68 176 936,57 0,00 16 399,00 1 101 042,76 33,02% 2 232 957,24 

woj. zachodniopomorskie 410 644,28 594 071,32 73 616,20 96 952,52 8 223,54 0,00 71 084,73 1 254 592,59 41,82% 1 745 173,41 

Sekretariat Centralny-2010 921 864,32 2 057 877,01 333 746,80 201 511,57 407 575,42 809 265,67 0,00 4 731 840,79 96,41% 176 083,09 

Sekretariat Centralny 2010-2011 921 864,32 2 057 877,01 333 746,80 201 511,57 407 575,42 809 265,67 0,00 4 731 840,79 34,53% 8 796 576,12 

SUMA 4 464 670,23 7 247 863,46 1 199 239,55 1 157 342,30 2 273 917,69 1 468 122,18 512 246,42 18 323 401,83 31,31% 40 195 998,17 

wykorzystanie środków 34,56% 39,26% 30,75% 22,11% 24,87% 28,67% 13,70%       
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Tabela 5. Informacje wskaźnikowe.   
   

Wskaźnik Liczba Koszt 
Liczba szkoleń/seminariów 299 2 881 753,53 
Liczba uczestników szkoleń/seminariów 14962 
Liczba konferencji 118 1 870 349,63 
Liczba uczestników konferencji 14491 
Liczba zorganizowanych konkursów 96 1 519 988,51 
Liczba uczestników konkursów 3667 
Liczna zorganizowanych wyjazdów studyjnych 69 2 368 878,10 
Liczba uczestników wyjazdów studyjnych 1918 
Liczba zorganizowanych targów/wystaw 119 4 520 772,52 
Liczba uczestników targów/wystaw b. duży; charakter otwarty imprez 
Liczba pozostałych spotkań 64 773 507,81 
Liczba uczestników pozostałych spotkań 2493 
Liczba projektów służących identyfikacji i 
przeniesieniu  dobrych praktyk 196 
Liczba projektów w zakresie innowacyjności 41 
Liczba projektów w zakresie agroturystyki i 
turystyki wiejskiej 35 
Suma 13 935 250,10 
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Tabela 6. Środki wydane na funkcjonowanie struktury KSOW. 
 

Sekretariaty KSOW Suma  
woj. dolnośląskie 171 406,00 
woj. kujawsko-
pomorskie 297 187,58 
woj. lubelskie 139 093,42 
woj. lubuskie 138 821,50 
woj. łódzkie 125 437,75 
woj. małopolskie 339 353,95 
woj. mazowieckie 292 607,65 
woj. opolskie 164 430,10 
woj. podkarpackie 176 885,76 
woj. podlaskie 121 704,94 
woj. pomorskie 188 977,93 
woj. śląskie 165 419,47 
woj. świętokrzyskie 222 582,10 
woj. warmińsko-
mazurskie 158 293,35 
woj. wielkopolskie 280 745,13 
woj. zachodniopomorskie 245 673,05 
Sekretariat Centralny 443 761,52 
Suma 3 672 381,20 
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Tabela 7. Stan zatrudnienia w sekretariatach KSOW. 
  

Sekretariaty KSOW 
Liczba pracowników 

(etat) 
woj. dolnośląskie 3 
woj. kujawsko-pomorskie 4 
woj. lubelskie 3 
woj. lubuskie 2,24 
woj. łódzkie 3 
woj. małopolskie 5,2 
woj. mazowieckie 4 1/4 
woj. opolskie 3 
woj. podkarpackie 4 
woj. podlaskie 5 
woj. pomorskie 4 
woj. śląskie 3 
woj. świętokrzyskie 4 
woj. warmińsko-mazurskie 4 
woj. wielkopolskie 4 
woj. zachodniopomorskie 5 
Sekretariat Centralny 8 
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Tabela 8. Podsumowanie wydatków na funkcjonowanie struktury KSOW i realizację Planu działania KSOW. 
    

Wydatki (zł) 

Sekretariaty KSOW 
Funkcjonowanie struktury 

KSOW Plan działania  Razem 
woj. dolnośląskie 171 406,00 915 863,00 1 087 269,00
woj. kujawsko-pomorskie 297 187,58 1 333 380,51 1 630 568,09
woj. lubelskie 139 093,42 924 282,93 1 063 376,35
woj. lubuskie 138 821,50 749 376,67 888 198,17
woj. łódzkie 125 437,75 770 170,45 895 608,20
woj. małopolskie 339 353,95 595 393,15 934 747,10
woj. mazowieckie 292 607,65 730 556,23 1 023 163,88
woj. opolskie 164 430,10 837 940,11 1 002 370,21
woj. podkarpackie 176 885,76 983 579,24 1 160 465,00
woj. podlaskie 121 704,94 484 723,52 606 428,46
woj. pomorskie 188 977,93 800 895,83 989 873,76
woj. śląskie 165 419,47 413 342,74 578 762,21
woj. świętokrzyskie 222 582,10 883 504,13 1 106 086,23
woj. warmińsko-mazurskie 158 293,35 812 917,18 971 210,53
woj. wielkopolskie 280 745,13 1 101 042,76 1 381 787,89
woj. zachodniopomorskie 245 673,05 1 254 592,59 1 500 265,64
Sekretariat Centralny 443 761,52 4 731 840,79 5 175 602,31
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Tabela 9. Wykaz publikacji współfinansowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Publikacje współfinansowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
 

L.p. Sekretariat KSOW Tytuł publikacji, autor Ilość publikacji 

Inwentaryzacja zasobów dóbr kultury materialnej  oraz opracowania w zakresie inwentaryzacji zasobów przestrzeni  
wiejskiej dla laureatów konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2010”  (koszt poniesiony w ramach Konkursów) 

Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego (3 numery) 

Broszura „Rolnictwo ekologiczne na Dolnym Śląsku” 

1. SR Województwa 
Dolnośląskiego 

Publikacja podsumowująca Konkurs Agroturystyczny 2010 

 

 

4 

2. SR Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego 

Brak  

0 

3. SR Województwa 
Lubelskiego 

Brak  

0 

4. SR Województwa  
Lubuskiego 

Brak  

0 

5. SR Województwa Kulinarne Szlaki Regionu Łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki  
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LEADER Lokalne Grupy Działania Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województw Łódzkiego 

Produkty tradycyjne z regionu rzeki Mrogi, Rawki,           i Wzniesień Łódzkich, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej „Mroga” 

Łódzkiego 

 

Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament 
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa 
Łódzkiego 

 

 

 

 

4 

XII Dożynki Województwa Małopolskiego (Opracowanie merytoryczne: Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich) 

6. SR Województwa  
Małopolskiego 

 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – działania wdrażane przez Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach PROW 
2007-2013 (Opracowanie merytoryczne: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska i 
Rozwoju Obszarów Wiejskich) 

 

 

2 

„Nie taki inwestor w gminie straszny… jak go malują. Poradnik obsługi inwestora”, Paweł Kolas 7. SR Województwa 
Mazowieckiego 

Smaki Mazowsza 

 

2 

Stadium prac w zakresie wykorzystania energii odnawialnej i biopaliw w woj. opolskim (wersja w języku polskim, 
angielskim i niemieckim) 

Dobre praktyki. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich 

Zarządzanie kryzysowe - ograniczanie skutków zjawisk ekstremalnych – pod red. Mirosława Wiatkowskiego        i 
Włodzimierza Czamary 

8. SR Województwa 
Opolskiego 

Zarządzanie kryzysowe – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich pod red. Czesławy Rosik-Dulewskiej i Mirosława 
Wiatkowskiego 

 

 

 

 

 



40 

 

Wybrane aspekty osłony hydrologiczno-meteorologicznej dla województwa opolskiego – Mirosław Wiatkowski, 
Włodzimierz Czamara, Wojciech Karbowaik, Mirosław Labuhn, Roman Lipka 

Publikacja książkowa „Piękna Wieś opolska w latach 1999-2009” 

Biomasa pochodzenia rolniczego – uprawa i wykorzystanie 

Broszura podsumowująca konkurs „Kultura na wsi” 

Broszura podsumowująca konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne woj. opolskiego 

 

 

 

9 

9. SR Województwa 
Podkarpackiego 

Brak  

0 

„Analiza zmiennych kosztów produkcji”, Andrzej Rychłowski 

„Jak wytwarzać, promować i sprzedawać produkty regionalne i tradycyjne ” 

„Podlaskie tradycją stoi warsztaty twórczości ludowej”, Gabriela Bilikiewicz, Irena Kaus, Mariola Kućmierowska, Edyta 
Kwiatkowska, Zofia Sęczak, Mariola Woroszył 

XVII Regionalna wystawa zwierząt hodowlanych VI ogólnopolska wystawa bydła hodowlanego 26-27 czerwiec 2010 

10. SR Województwa 
Podlaskiego 

 

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Praca zb. Pod red. Michała Lisowskiego 

 

 

5 

Śpiewnik „Śpiewaj razem z nami”. Publikacja opracowana przez Pomorski pracowników Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego 

Broszura „Nowoczesne systemy wdrażania innowacyjnych metod zagospodarowania nawozów naturalnych służących 
ochronie środowiska i ograniczeniu odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, Jacek Dach, Krzysztof Pałkowski 

11. SR Województwa 
Pomorskiego 

Poradnik dla pomorskich rolników „Wdrażanie standardów ochrony środowiska na obszarach wiejskich ze szczególnym 
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uwzględnieniem obszarów Natura 2000”, Katarzyna Radtke, Krzysztof Pałkowski 

Broszura „Aktywne kobiety na kaszubskich wsiach”.  Publikacja opracowana przez Kaszubski Instytut Rozwoju 

Publikacja dot. produktów tradycyjnych w województwie pomorskim. Publikacja opracowana przez pracowników DROŚ 
UMWP i SR KSOW WP. 

Broszura  Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w województwie Pomorskim.  Publikacja opracowana 
przez pracowników DROŚ UMWP i SR KSOW WP. 

Biuletyn KSOW WP 

 

 

 

7 

12. SR Województwa 
Śląskiego  

Brak  

0 

„Produkty tradycyjne regionu świętokrzyskiego” 

„Świętokrzyska wieś coraz ładniejsza” 

„Pieśni Dawnej Kielecczyzny” 

„Przyjazna wieś 2010” 

13. SR Województwa 
Świętokrzyskiego  

„Świętokrzyskie gospodarstwa ekologiczne 2010” 

 

 

5 

14. SR Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego 

Biuletyn KSOW województwa warmińsko-mazurskiego, Dobre praktyki w ramach II Schematu Leader +  

1 

15. SR Województwa 
Wielkopolskiego 

„Przedsiębiorczość na wsi – uruchamianie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” 
, Centrum Doradztwa Rolniczego: G.Cetner, K.Lasoń, P.Lecyk, K.Markiewicz, A.Piotrowska, J.Puchała, O.Wysocki 

 

1 
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„Informator o Grupach Producentów Rolnych oraz Producentów Owoców i Warzyw” – autorzy: Monika Stolarz, Krzysztof 
Ślusarek 

„Brykiety ze słomy” – opracowanie: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach   

16. SR Województwa 
Zachodniopomorskie
go 

 "Piękno zachodniopomorskich koni hodowlanych" – autor: Jarek Romacki 

3 

Broszura: „Żywność Wysokiej Jakości – finały konkursów” 

Podręcznik ewaluacji własnej LGD (opracowanie) 

„Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi” 

Publikacja podsumowująca drugą edycję konkursu „Przyjazna Wieś” 

„Kodeks Praktyki Higienicznej dotyczącej świeżych owoców i warzyw” 

Opracowanie publikacji „Energia odnawialna i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich” 

„Podręcznik ewaluacji własnej” 

Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

„Polska Wieś, Bezpieczeństwo Żywnościowe a Media” 

Wydanie magazynu „Smak i tradycja” poświęconego informowaniu i promowaniu zagadnień związanych z rozwojem 
rynku produktów lokalnych i tradycyjnych w Polsce. 

17. Sekretariat Centralny  

Przygotowanie informacji i wkładek tematycznych dotyczących KSOW do czasopism rolniczych, ogłoszenia 

 

 

 

 

11 

SUMA 54 
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EKSPERTYZY 
L.p. Nazwa Sekretariatu 

KSOW 
Tytuł ekspertyzy, wykonawca Ilość ekspertyz 

1. SR Województwa 
Dolnośląskiego 

Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych polityk sektorowych na rozwój obszarów wiejskich Dolnego 
Śląska 

1 

„Wykorzystania funduszy Unii Europejskiej na obszarach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2004 – 
2010; wybrane aspekty”, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

2. SR Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego 

„Kuchnia z rodowodem – potrawy i produkty tradycyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, badania etnograficzne,  
Muzeum Etnograficzne w Toruniu 

 

 

2 

3. SR Województwa 
Lubelskiego 

Skuteczność kampanii informacyjnej na Lubelszczyźnie pod hasłem Informacja. Fundusze europejskie. Rozwój 
Lubelszczyzny 

 

1 

4. SR Województwa  
Lubuskiego 

Brak 0 

5. SR Województwa 
Łódzkiego 

Brak  

 

0 

6. SR Województwa  
Małopolskiego 

Brak 0 

7. SR Województwa 
Mazowieckiego 

Brak 0 
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Uwarunkowania techniczne, prawne i finansowe rozwoju energooszczędnego budownictwa w województwie opolskim – 
Janusz Pospolita 

Propozycje technicznych rozwiązań dla gospodarstw rolnych zmierzających do wytwarzania energii na potrzeby własne 
ze źródeł odnawialnych – Katarzyna Szwedziak 

Bilans zasobów biomasy dla potrzeb budowy sieci biogazowni rolniczych w województwie opolskim – Dominika Matuszek 

Analiza urbanistyczna oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego 10 sołectw woj. opolskiego – 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 

Inwentaryzacja zasobów dóbr kultury materialnej wsi -5 sołectw woj. opolskiego – Uniwersytet Opolski 

8. SR Województwa 
Opolskiego 

Różnorodność rzadkich i ustępujących chwastów w uprawach rolnych na terenie woj. opolskiego (opracowanie 
merytoryczne) – Arkadiusz Nowak 

 

 

 

 

 

6 

9. SR Województwa 
Podkarpackiego 

Brak 0 

10. SR Województwa 
Podlaskiego 

Brak 0 

„Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej 2004-2006 i 2007-2013 oraz Polityki Spójności 2004-2006 w zakresie przedmiotowym 
(SPO ROL) na wzrost konkurencyjności sektora rolnego w województwie pomorskim”, Walenty Poczta 

„Wpływ dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2004-2006 i 2007-2013 na przekształcenia obszarów 
wiejskich w województwie pomorskim”,  Mirosław Drygas 

„Ocena skuteczności i efektywności wspierania rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego oraz 
wykorzystanie ich wewnętrznych potencjałów rozwojowych poprzez Wspólną Politykę Rolną 2004-2006 i 2007-2013 oraz 
Polityki Spójności 2004-2006      w zakresie przedmiotowym (SPO ROL)”, Andrzej Hałasiewicz 

11. SR Województwa 
Pomorskiego 

 „Ocena oddziaływania Wspólnej Polityki Rolnej 2004-2006 i 2007-2013 oraz Polityki Spójności w zakresie przedmiotowym 
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SPO ROL na poprawę stanu środowiska obszarów wiejskich województwa pomorskiego”, Małgorzata Niewęgłowska  

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO)     w celu stworzenia listy roślin zalecanych do uprawy. Opracowane 
przez Centralny Ośrodek  Badań Roślin Uprawnych 

 

 

5 

12. SR Województwa 
Śląskiego 

Brak  

0 

13. SR Województwa 
Świętokrzyskiego 

Brak  

0 

14. SR Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego 

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w województwie warmińsko-mazurskim. Wykonawca: Stacja 
Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie 

 

1 

15. SR Województwa 
Wielkopolskiego 

Brak  

0 

16. SR Województwa 
Zachodniopomorskie
go 

„Rolnictwo w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” – redaktor naukowy: Barbara Kryk, Marian Malicki  

1 

1. Funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem struktur organizacyjnych 
sieci jak również działania dostępności informacji w ramach KSOW”, Monika Król 

17. Sekretariat Centralny 

2. „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jako narzędzie służące rozwojowi idei partnerstwa – na przykładzie 
wybranych Europejskich Sieci.”, Mirosław Drygas 

 

 

2 

SUMA 19 
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logo/herb 

UM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCZNE SPRAWOZDANIE  

z realizacji 

Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata …….-……., 

sporządzonego przez Sekretariat Centralny KSOW / sekretariat regionalny KSOW w województwie ………………………* 

w okresie od……… do………. 
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Część I. Informacje ogólne 
 

1. Proszę wskazać, które cele, zdaniem Państwa, określone dla Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zostały osiągnięte w Państwa regionie w roku 2010 dzięki 
realizacji planu działania KSOW na lata 2010-2011? 

Lp. Cele działań Cel zaplanowany do 
osiągnięcia 

Cel 
osiągnięty Przykłady zrealizowanych działań szczegółowych przyczyniających się do osiągnięcia celu 

1. Wymiana doświadczeń oraz wiedzy fachowej w 
zakresie rozwoju obszarów wiejskich na 
poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz 
międzynarodowym. 

   

2. Aktywizacja podmiotów zaangażowanych lub 
potencjalnie mogących zaangażować się w 
rozwój obszarów wiejskich. 

   

3. Wzmacnianie potencjału administracji 
zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich. 

   

4. Usprawnienie przepływu informacji na temat 
programów związanych z obszarami wiejskimi. 

   

5. Promocja poszukiwania rozwiązań 
innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich. 

   

6. Wsparcie MRiRW w zakresie analizy i oceny 
polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. 
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2. Proszę podać przyczynę niezrealizowania zakładanego celu? 

 

Uzasadnienie: 
 

 

3. Liczba partnerów KSOW na poziomie regionalnym (proszę wypełnić poniższą tabelę): 
 

Lp. Nazwa grupy partnerów Liczba (stan na dzień 31.12.2010) % 

1. Samorząd gminny   

2. Samorząd powiatowy   

3. LGD   

4. Stowarzyszenia    

5. Fundacje   

6. Towarzystwa   

7. Uczelnie wyższe   
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8. Szkoły średnie   

9. Banki   

10. Urzędy administracji państwowej   

11. Kościoły, związki wyznaniowe   

12. Organizacje branżowe   

13. Izby rolnicze   

14. Instytuty resortowe   

15. Jednostki badawczo-rozwojowe   

16. Ośrodki doradztwa rolniczego   

17. Służby ochrony przyrody   

18. Sieci eksperckie   

19. Porozumienia   

20. Przedsiębiorcy   

21. Osoby fizyczne   

…   

…   

…   

22. Inne (wymienić kategorię) 

…   

Razem:   
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Dodatkowe informacje: 
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Część II. Działania zrealizowane i niezrealizowane w ramach planu działania KSOW na lata 2010-2011 
 

 
1. Zrealizowane działania szczegółowe objęte planem działania (proszę wypełnić poniższą tabelę) 
 

Nazwa działania obligatoryjnego Nazwa działania 
szczegółowego 

Planowany termin 
realizacji działania 

szczegółowego 
(kwartalnie) 

Data realizacji 
działania 

szczegółowego 

Udział partnerów  
w realizacji 
działania** 

Realizacja priorytetu(/ów)* 

 

Uwagi 

  

       

       

       

       

       

       

       

*proszę wskazać, do realizacji którego priorytetu przyczyniło się działanie: 

Priorytet 1. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska. 

Priorytet 2. Lokalna tradycja, jako element rozwoju obszarów wiejskich w regionach polskich. 

Priorytet 3. Wzmacnianie rozwoju lokalnego poprzez zwiększanie efektywności realizacji lokalnych strategii rozwoju. 
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Priorytet 4. Aktywizacja i wzmacnianie działań partnerów sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Priorytet 5. Wzmocnienie systemu oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich. 

**w przypadku organizacji przedsięwzięcia z partnerem, należy wpisać nazwę partnera, w przeciwnym przypadku wpisujemy „-” 

 

2. Niezrealizowane lub częściowo niezrealizowane działania objęte planem działania (proszę wypełnić poniższą tabelę) 
 

Nazwa działania obligatoryjnego Nazwa działania 
szczegółowego 

Pierwotnie 
planowany termin 
realizacji działania 

szczegółowego 
(kwartalnie) 

Zmieniony termin realizacji 
działania szczegółowego 

LUB 

rezygnacja z realizacji działania 
szczegółowego 

Udział partnerów  
w realizacji 
działania** 

Przyczyny niezrealizowania lub 
częściowego niezrealizowania 

działania 

  

      

      

      

      

      

      

      

**w przypadku organizacji przedsięwzięcia z partnerem, należy wpisać nazwę partnera, w przeciwnym przypadku wpisujemy „-” 
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Część III. Poniesione wydatki w ramach KSOW w roku 2010 
 

 

1. Poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem struktury KSOW (proszę wypełnić poniższe tabele) 
 
Nr Rodzaj kosztów poniesionych na funkcjonowanie struktury KSOW etat / sztuka / liczba Koszt całkowity brutto (PLN) Uwagi 

1. Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w Sekretariacie Regionalnym KSOW 
łącznie ze składkami pracodawcy (umowa o pracę / umowa zlecenie, nagrody) 

 

   

2. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (zestawy)    

3. Materiały biurowe (art. papiernicze, itp.)    

4. Wyposażenie (meble, telefony, itp.)   ( 

5. Delegacje krajowe    

6. Delegacje zagraniczne (w tym spotkania dotyczące KSOW oraz dotyczące ESOW)    

7. Szkolenia krajowe / zagraniczne    

8. Studia podyplomowe    

9. Kursy językowe    

 Inne (proszę podać jakie?) 

Koszty przesyłki zagranicznej, organizacja grup tematycznych i GR ds. KSOW itp. 
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SUMA   

% kosztów zrealizowanych zadań związanych z funkcjonowaniem struktury KSOW  w roku 2010   

 
 
Lp. Forma zatrudnienia osób pracujących w sekretariacie regionalnym KSOW Liczba ogólna  

(w całym roku 2010) 

Liczba bieżąca  

(stan na dzień 31.12.2010) 

Informacja o okresie zatrudnienia 

1a. umowa o pracę    

1b. umowa zlecenie    

1c. umowa o dzieło    

 

 

Dodatkowe informacje: 
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2. Poniesione wydatki związane z realizacją działań szczegółowych w ramach planu działania KSOW (proszę wypełnić poniższą tabelę) 
 

Nazwa działania obligatoryjnego Nazwa działania 
szczegółowego 

Planowany koszt brutto 
(PLN) 

Faktyczny koszt brutto 
realizacji działania (PLN) Uwagi 

     

     

     

     

     

     

     

     

SUMA    

Niewykorzystane środki zarezerwowane na realizację działań w roku 2010   

% realizacji planu działania w roku 2010   
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Część IV. Informacje szczegółowe dotyczące realizacji planu działania 
 

 
1. Informacje wskaźnikowe (proszę wypełnić poniższą tabelę): 
 

 

Nr Wskaźnik Osiągnięta wartość 
wskaźnika 

Koszt brutto realizacji 
zadania (PLN) 

Uwagi 

1. Liczba partnerów KSOW działających na poziomie lokalnym    

2. Liczba partnerów KSOW działających na poziomie regionalnym    

3. Liczba partnerów KSOW działających na poziomie krajowym    

4. Liczba zarejestrowanych użytkowników portalu KSOW    

5. Liczba zarejestrowanych wejść na stronę KSOW    

6. Liczba wejść na dane zakładki tematyczne strony KSOW 

- obszar tematyczny … 
   

7. Liczba szkoleń/seminariów    

8. Liczba uczestników szkoleń/seminariów    

9. Liczba konferencji    

10. Liczba uczestników konferencji    
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11. Liczba grup tematycznych 

(podać nazwę, np. grupa tematyczna ds. ochrony środowiska, ekologii, itp.) 
   

12. Liczba spotkań grup tematycznych (rozróżnić na obszar tematyczny)    

13. Liczba zorganizowanych konkursów    

14. Liczba uczestników konkursu    

15. Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych    

16. Liczba uczestników wyjazdów studyjnych    

17. Liczba zorganizowanych targów/wystaw    

18. Liczba uczestników w targach/wystawach    

19. Liczba pozostałych spotkań    

20. Liczba uczestników pozostałych spotkań    

21. Liczba materiałów informacyjno-promocyjnych (np. publikacje, gadżety)    

22. Liczba ekspertyz i analiz    

23. Liczba projektów służących identyfikacji i przeniesieniu dobrych praktyk (np. konferencja, seminarium, itp.)    

24. Liczba projektów w zakresie innowacyjności (np. konferencja, seminarium, itp.)    

25 Liczba projektów w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej (np. konferencja, seminarium, itp.)    

26. Liczba realizowanych/zrealizowanych projektów w ramach współpracy międzyterytorialnej 

- proszę wskazać obszar współpracy … 
   

27. Liczba realizowanych/zrealizowanych projektów w ramach współpracy międzynarodowej    
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- proszę wskazać sieci, kraje ... 

- proszę wskazać obszar współpracy … 

28. Inne (proszę podać jakie?) 

Ogłoszenia w gazetach dot. organizowanych konkursów przez SC KSOW 
   

SUMA                                                                                                                                                                                                              

 

 

Dot. 
21(1) 

Tytuł publikacji, autor Nakład Koszt jednostkowy brutto realizacji 
(PLN) 

21(1a) Broszura: „Żywność Wysokiej Jakości – finały konkursów”   

21(1b) Podręcznik ewaluacji własnej LGD (opracowanie)   

21(1c) „Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju 
wsi” 

  

21(1d) Publikacja podsumowująca drugą edycję konkursu „Przyjazna Wieś”   

21(1e) „Kodeks Praktyki Higienicznej dotyczącej świeżych owoców i warzyw”    

21(1f) Opracowanie publikacji „Energia odnawialna i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich”   

21(1g) „Podręcznik ewaluacji własnej”   

21(1h) Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich   

21(1i) „Polska Wieś, Bezpieczeństwo Żywnościowe a Media”   
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Dot. 22 Tytuł ekspertyzy / analizy, wykonawca Koszt brutto realizacji (PLN) 

22(a)   

22(b)   

22(c)   

…   

 
 
 

Dot. 
21(2) 

Wykaz poszczególnych materiałów promocyjno-informacyjnych (innych niż w tabeli 21(1)) Nakład Koszt  brutto realizacji (PLN) 

21(2a) Notes z długopisem, torba na ramię, kubek, szalik z polaru, USB 2 GB, koszulka t-shirt (6 )   

21(2b) Kaseton świetlny   

21(2c) Komplety upominkowych zestawów produktów pszczelich   

… Wyroby ceramiczne   

 Roll up elegance   

 Komplety upominkowych zestawów – kuferki z herbatą   
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2. Na wdrażanie których działań PROW 2007-2013 miały wpływ przedsięwzięcia realizowane w ramach KSOW? (proszę wypełnić poniższą tabelę) 
 

Nr Nazwa działania  Liczba projektów Koszt brutto realizacji 
zadania (PLN) 

% całości budżetu planu 
działania na rok 2010 

(PLN) 

I Oś 1.  Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego    

111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie    

112 Ułatwianie startu młodym rolnikom    

113 Renty strukturalne    

114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów    

121 Modernizacja gospodarstw rolnych    

123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej    

125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa    

126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz 
wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych 

   

132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności    

133 Działania informacyjne i promocyjne    

142 Grupy producentów rolnych    

II  Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich    

211,212 Wpieranie gospodarowania na obszarach górskich i na innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW) 

   



61 

 

214 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)    

221,223 Zalesienia gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne    

226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów 
zapobiegawczych 

   

III  Oś 3.  Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej    

311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej    

312  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw    

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej    

313,322,323 Odnowa i rozwój wsi    

IV  Oś. Leader    

413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju    

421  Wdrażanie projektów współpracy    

431  Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja    

SUMA     

 

 

Uwagi: 
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3. Zidentyfikowane dobre praktyki w ramach wdrażanych działań PROW 2007-2013? (proszę wypełnić poniższą tabelę) 
 

Nr Nazwa działania  
Liczba projektów w bazie 

dobrych praktyk na portalu 
KSOW 

% wszystkich projektów w bazie dobrych 
praktyk na portalu KSOW 

I Oś 1.  Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego   

111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie   

112 Ułatwianie startu młodym rolnikom   

113 Renty strukturalne   

114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów   

121 Modernizacja gospodarstw rolnych   

123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej   

125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa   

126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz 
wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych 

  

132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności   

133 Działania informacyjne i promocyjne   

142 Grupy producentów rolnych   

II  Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich   

211,212 Wpieranie gospodarowania na obszarach górskich i na innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW) 
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214 Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)   

221,223 Zalesienia gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne   

226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów 
zapobiegawczych 

  

III  Oś 3.  Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej   

311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej   

312  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw   

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   

313,322,323 Odnowa i rozwój wsi   

IV  Oś. Leader   

413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   

421  Wdrażanie projektów współpracy   

431  Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja   

SUMA    

 

 

Uwagi: 
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4. Zidentyfikowane dobre praktyki w ramach innych programów operacyjnych? (proszę wypełnić poniższą tabelę) 
 

 

 ……………………………………………………..………………………………… 

(nazwa programu) Nr 

Działanie 

Liczba projektów w bazie 
dobrych praktyk na portalu 

KSOW 

% wszystkich projektów 
w bazie dobrych praktyk 

na portalu KSOW 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

 SUMA   
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 …………………………………………………………………..…………………… 

(nazwa programu) Nr 

Działanie 

Liczba projektów w bazie 
dobrych praktyk na portalu 

KSOW 

% wszystkich projektów 
w bazie dobrych praktyk 

na portalu KSOW 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

 SUMA   

 

 

 

Uwagi: 

 

 



66 

 

 

5. Proszę wskazać, jakie problemy pojawiły się w trakcie realizacji planu działania KSOW w roku, który obejmuje sprawozdanie? 
a) ……………………………………………… 
b) ……………………………………………… 
c) ……………………………………………… 
...)   ……………………………………………… 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą (data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej) 

 

 
 
 
 

 

Akceptu 

………………………………… 

(data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej)4 

Osoba do kontaktu w sprawach roboczych: 

Imię nazwisko: ……………………………………. 

Telefon: ………………………………….………… 

Fax: ………………………….…………………….. 

e-mail: …………………………….……………….. 

                                                            
4 UWAGA Każda strona sprawozdania powinna być opatrzona parafą oraz pieczęcią osoby/osób upoważnionych 




