
Uchwała Nr 634/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 kwietnia 2019 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia listy ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 

3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą 

realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 

w województwie wielkopolskim 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), art. 57c ust. 1 pkt 2 i art. 57e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 627 ze zm.), §22 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. z 2017 r. poz. 148), oraz §11 Regulaminu Konkursu nr 3/2019 dla Partnerów Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§1 

1. Zatwierdza się listę ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 3/2019 dla 

partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane 

w 2019 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 w województwie 

wielkopolskim 

2.   Lista operacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2 

Lista ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach 

dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 została pozytywnie zaopiniowana przez 

Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim uchwałą Nr 4/2019 z dnia 12 

kwietnia 2019 r.  

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 634/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 kwietnia 2019 roku 

 

w sprawie:  zatwierdzenia listy ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 

3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą 

realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 

w województwie wielkopolskim 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłosił konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach 

dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019.  

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w przypadku operacji realizowanych w zakresie 

dotyczącym województwa w ramach działań: 3, 4, 6 oraz 9-13, wskazanych w pkt 2.2. 

ogłoszenia, wnioski należało składać w terminie od 4 do 18 lutego 2019 r. w siedzibach 16 

urzędów marszałkowskich.  

Samorządy województw odpowiedzialne są za ocenę formalną, merytoryczną i wybór 

operacji. W tym celu na mocy Uchwały nr 298/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 lutego 2019 r. (wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały nr 446/2019 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2019 r. oraz z Uchwały nr 571/2019 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r.) powołano Komisję oceny 

merytorycznej operacji zgłoszonych w konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 roku w ramach 

dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019 w województwie wielkopolskim. 

W wyniku prac Komisji, przygotowana została lista ocenionych operacji. Lista ocenionych 

operacji zawiera elementy zgodne z zapisami Regulaminu Konkursu, tj.: 

 numer konkursu, w ramach którego został złożony wniosek, 

 nazwę jednostki właściwej do dokonania wyboru operacji; 

 termin składania wniosków; 

 nazwę jednostki, do której złożono wniosek; 

 numer wniosku; 

 tytuł operacji; 

 nazwę partnera KSOW, który złożył wniosek; 

 liczbę uzyskanych punktów; 

 wysokość środków finansowych przyznanych na realizację operacji – jeżeli 

operacja została wybrana; 

 wskazanie, czy operacja została wybrana.  

Suma wartości złożonych wniosków dla działań 4, 6, 11 i 13 przekracza dostępny limit środków 

dla tych działań. Zgodnie z §11 ust. 7 Regulaminu konkursu, niewykorzystany limit środków 

w ramach działań 3 i 9 został przesunięty do działań 4 i 6, w taki sposób, że zmieniony limit 

środków dla działania 4 wynosi 68 112,51 zł, natomiast zmieniony limit środków dla działania 

6 wynosi 320 573,73 zł. Niewykorzystany limit środków w ramach działań 10, 12 i 13 został 

przesunięty do działania 11, w taki sposób, że zmieniony limit środków dla działania 11 wynosi 

120 285,50 zł. Przesunięcie niewykorzystanych środków do działania 11 uzasadnione jest 

możliwością dofinansowania operacji, które uzyskały większą liczbę punktów niż operacje 

znajdujące się poza limitem środków w ramach działania 13, przy tej samej liczbie operacji 



potencjalnie możliwych do dofinansowania w obu działaniach w ramach dostępnych 

niewykorzystanych środków.  

Realizatorami zatwierdzonych operacji będą partnerzy KSOW w województwie 

wielkopolskim.  

 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  


