
Uchwała Nr 2464/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 lipca 2020 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych operacji oraz 

Zaktualizowanej listy rezerwowej operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla 

partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2020 r. 

w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 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 ze zm.), 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 2020 r. poz. 217, 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), §11 ust. 14, §12 ust. 5 i ust. 7 Regulaminu Konkursu nr 

4/2020 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Zatwierdza się Zaktualizowaną listę ocenionych operacji oraz Zaktualizowaną listę 

rezerwową operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach 

dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie 

wielkopolskim. 

2.   Listy, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§2 

Zaktualizowana lista ocenionych operacji oraz Zaktualizowana lista rezerwowa operacji 

zgłoszonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego 

KSOW na lata 2020-2021 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Grupę Roboczą ds. KSOW 

w województwie wielkopolskim uchwałą Nr 7/2020 z dnia 13 lipca 2020 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 2464/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 lipca 2020 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych operacji oraz 

Zaktualizowanej listy rezerwowej operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla 

partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2020 r. 

w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie 

wielkopolskim   

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju partnerzy KSOW podjęli decyzję o rezygnacji 

z realizacji operacji znajdujących się na Zaktualizowanej liście ocenionych operacji oraz 

Zaktualizowanej liście rezerwowej operacji zgłoszonych w ramach konkursu  nr 4/2020 dla 

partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2020 r. w ramach 

dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 w województwie wielkopolskim, 

przyjętych uchwałą nr 6/2020 Grupy Roboczej ds. KSOW w województwie wielkopolskim 

z dnia 4 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr 2365/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 czerwca 2020 r. Dodatkowo na mocy pisma nr WR.zpt.510.9.2020 z dnia 9 czerwca 

2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuściło możliwość przesunięcia 

niewykorzystanych środków w grupie działań podstawowych (3, 4, 6 i 9) do grupy działań 

uzupełniających (10-13). 

W związku z zapisami §12 ust. 5 Regulaminu Konkursu nr 4/2020 dla Partnerów KSOW 

w ramach PROW 2014-2020, „w przypadku nie zawarcia albo rozwiązania umowy, jednostka 

właściwa do dokonania wyboru operacji może wybrać do realizacji operacje znajdujące się na 

liście rezerwowej według kolejności, począwszy od operacji, która uzyskała największą liczbę 

punktów. Mając na uwadze zapis §12 ust. 7 ww. Regulaminu, w przypadku dokonania wyboru 

operacji, o którym mowa w ust. 5, oraz gdy partner KSOW wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 

6, jednostka właściwa do dokonania wyboru operacji aktualizuje listę operacji. Operacje z listy 

rezerwowej mogą zostać objęte dofinansowaniem pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

partnera KSOW na finansowanie operacji w niepełnej wysokości lub rezygnacji z realizacji 

operacji przez partnera KSOW, którego operacja została wybrana do realizacji. 

Zaktualizowane listy zostały sporządzone w podziale na działania KSOW wskazane 

w ogłoszeniu o konkursie nr 4/2020 i zawierają wszystkie informacje określone w §11 ust. 9 

regulaminu tego konkursu. W celu umożliwienia Partnerom KSOW realizacji operacji 

znajdujących się na liście rezerwowej, wystąpiła konieczność aktualizacji limitów dostępnych 

środków dla działań KSOW, w ramach których będą realizowane operacje. Limit w działaniu 



6 został zmniejszony z kwoty 544.150,26 zł do kwoty 528.970,64 zł, limit w działaniu 9 

zmniejszony z kwoty 86.757,10 zł do kwoty 54.483,72 zł, limit w działaniu 11 zwiększony 

z kwoty 105 355,00 zł do kwoty 129.734,08 zł, natomiast limit w działaniu 13 zwiększony 

z kwoty 66.645,00 zł do kwoty 89.718,92 zł. Dokonane zmiany umożliwią dofinansowanie 

w pełnej wysokości dwóch operacji znajdujących się uprzednio na liście rezerwowej. 

Dodatkowo możliwe będzie częściowe dofinansowanie jednej operacji znajdującej się 

uprzednio na liście rezerwowej, na co partner KSOW wyraził pisemną zgodę, deklarując 

realizację operacji w pełnym zakresie wynikającym ze złożonego wniosku o wybór operacji. 

Zatwierdzenie Zaktualizowanej listy ocenionych operacji umożliwi zawarcie umów na 

realizację operacji, które wcześniej znajdowały się na Liście rezerwowej operacji zgłoszonych 

w ramach konkursu  nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą 

realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 

w województwie wielkopolskim 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  


