Uzasadnienie do uchwały nr 16 Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER działającej
przy Grupie roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 20 kwietnia
2020 r.

Zgodnie z art. 58 pkt 2, art. 55 ust. 2a 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 2020 r. poz. 217) oraz zgodnie z § 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 148),
opracowywane są dwuletnie plany operacyjne.
Zgodnie z §4 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 59 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września
2015 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
zmienionego zarządzeniem nr 21 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2018 r.
oraz §3 pkt. 1 uchwały Nr 4 Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 12
października 2015 r. w sprawie powołania grupy tematycznej ds. podejścia LEADER
zmienionej uchwałą nr 42 z dnia 12 czerwca 2019 r, grupa tematyczna ds. podejścia LEADER
konsultuje Plany operacyjne KSOW dla działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia
sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w
zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej”.
Z 95 operacji dotyczących działania 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów
dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy
międzyterytorialnej i transnarodowej” wchodzących w skład Planu operacyjnego 2018-2019
zmianie uległo 8 operacji. Dodatkowo w Planie jednostka wsparcia sieci z Województwa
Dolnośląskiego usunęła 1 operację. W związku z powyższym liczba operacji realizowanych w
tym działaniu z 95 zmniejszyła się do 94. Szczegóły dotyczące zmian i ich powody
przedstawione są w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

