
Uchwała Nr 3679/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych operacji w ramach konkursu 

nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane 

w 2021 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 2020 r. poz. 1668 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 2021 r. poz. 182 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 5/2021 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 zgłoszonych w ramach konkursu  

nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane  

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

w województwie wielkopolskim. 

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

§2 

Zaktualizowana lista ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 5/2021 dla 

partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2021 r. w ramach 

dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, została pozytywnie zaopiniowana 

przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim uchwałą nr 6/2021 z dnia 

7 czerwca 2021 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 3679/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych operacji w ramach konkursu 

nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane 

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

w województwie wielkopolskim 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 5/2021 

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

w 2021 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021, ogłoszonego przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3 grudnia 2020 roku, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3489/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie   

zatwierdzenia listy ocenionych operacji zgłoszonych w ramach tego konkursu. Spośród 49 

operacji znajdujących się na liście 39 zostało wybranych do realizacji. 6 operacji niewybranych 

do realizacji spełniło warunek uzyskania co najmniej 4 punktów za kryteria określone w części 

III pkt 1-4 Przewodnika po ocenie wniosku, stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu. 

Zgodnie z §11 ust. 10 pkt 2 regulaminu konkursu operacje wymienione na liście (…), które 

uzyskały co najmniej 4 punkty za kryteria określone w części III pkt 1-4 Przewodnika po ocenie 

wniosku, lecz nie zmieściły się w limicie środków jakie pozostały po wyborze operacji, mogą 

zostać wybrane do realizacji, jeżeli partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za mniejsze 

środki, jakie pozostały po wyborze innych operacji (…). 

W związku z niewyczerpaniem puli środków w działaniach 11 i 13, zwrócono się do 

partnerów KSOW w formie pisemnej z propozycją częściowego dofinansowania operacji, które 

uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród operacji niewybranych do realizacji. Partner 

KSOW, którego operacja znajdowała się najwyżej na liście operacji niewybranych od realizacji 

w ramach działania 11, zrezygnował z możliwości częściowego dofinansowania operacji, 

w związku z czym, zgodnie z regulaminem konkursu, taka propozycja została złożona 

partnerowi KSOW, którego operacja zajmuje kolejne miejsce na liście.   

W wyniku akceptacji częściowego dofinansowania dwóch operacji wyrażonej przez 

partnerów KSOW w formie pisemnej, operacje te mogą zostać wybrane do realizacji, co 

powoduje konieczność zaktualizowania ww. listy, celem zawarcia z partnerami KSOW umów 

na realizację operacji. 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  


