UchwalaNr 47
Grupy Robocfej {g spraw KrajoyvejSieciObszartiwWiejskich
'
dnia 26listopada2013r.
projektuPlanudzialaniaKrajowejSieciObszar6wWiejskichna
w sprawiezaopiniowania
lata2014-2015

PrezesaRady Ministr6w z dnia
Na podstawie$ 8 ust. 7 w zw. z $ 9 ust.2rozporzqdzenia
wiejskich(Dz. U. Nr 53,po2.436orazz
18marca2009r. w sprawiekrajowejsieciobsza"r6w
nr 47 Ministra Rolnictwai RozwojuWsi z dnia
2012pozJlll) oraz $ 3 pkt 2 zarz4dzenia
20 marca2009r. w sprawiepowolaniaG*py Roboczejdo sprawKrajowej Sieci Obszar6w
Wiejskich, Grupa Roboczado spraw Krajowej Sieci Obszar6wWiejskich uchwala, co
nastgpuje:

$ 1
GrupaRoboczado spraw Krajowej Sieci Obszar6wWiejskichpozytywnieopiniuje projekt
PlanudzialariaKrajowejSieciObszar6wWiejskichna Iata2014-2015,stanowi4cyzalEcznik
do uchwaly.

$2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

PrzewodniczEca
GrupyRoboczejdo spraw
KrajowejSieciObszar6wWiejskich

Uzasadnienie do projektu Uchwaty Nr 47 Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci
Obszar6w Wiejskich z dniy26listopada 2013,r.
Zgodnie z $ 8 ust. 7'rozporzqdzenia PrezesaRady Ministr6w z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawiekrajowej sieci obszar6wwiejskich(Dz. U. Nr 53,po2.436 orazz2012 po2.1111)
Sekretariat Centralny zasiEgaopinii grupy roboczej na temat projektu planu dzialania, w
przypadku, gdy zostalapowolana. SekretariatCentralny sporz4dzaplan dzialaniaw terminie
do dnia 30 listopada roku poprzedzaj4cegorok realizacji tego planu, a w przypadku
powolania grupy roboczej - sporzqdzaplan dzialania w tym terminie po zaopiniowaniu
projektu tego planu pruez grupg roboczq. Grupa Robocza ds. KSOW zostala powolana
zarzqdzeniemnr 47 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie
powolania G*py Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszar6w Wiejskich. Zgodnie z $ 3
pkt.2 zarzqdzeniado zadaf Grupy nale?y w szczegolnoSciopiniowanie projekt6w plan6w
dzialaniaKSOW.
Projekt planu dzialania KSOW nalata2014-2015 zostal przygotowany zgodnie z procedur4
okreSlon4 w $ 8 ww. rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w. Uwzglgdnia on zadania
sekretariat6w regionalnych zawarte w projektach planu dzialania w zakresie dotycz4cym
wojew6dztw oraz zadaniaSekretariatuCentralnegow ramach siedmiu dziahafiobjgtych tych
planem,o kt6rym mowa w $ 7 pkt. 2 rozporzqdzenia.
Zgodnie z art. 37a ust. 6 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszar6w
wiejskich zudzialem Srodk6wEuropejskiegoFunduszuRolnegonarzecz Rozwoju Obszar6w
Wiejskich, Grupa Robocza jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie
funkcjonowania KSOW, w sklad, kt6rego wchodz4 przedstawiciele podmiot6w, o kt6rych
mowa w art. 6 ust. | rczporzEdzenianr 169812005,w tym sekretariat6w regionalnych.
Stosowniedo $ 8 ust. 7 rozporz1dzenia,zasiggnigcieopinii Grupy Roboczej na temat projektu
planu dzialania jest obligatoryjne dla Sekretariatu Centralnego, w przypadku, gdy Grupa
zostalapowolana.

