
Uchwała Nr 2214/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 maja 2020 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia Listy ocenionych operacji oraz 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, z późn. 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 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 Listę ocenionych operacji oraz 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 

Lista ocenionych operacji oraz 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 5/2020 z dnia 7 maja 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 2214/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 maja 2020 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia Listy ocenionych operacji oraz 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 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 8 listopada 2019 r. ogłosił konkurs nr 4/2020 

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

w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2020-2021.  

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

dotyczącym grupy docelowej pochodzącej z nie więcej niż trzech województw w ramach 

działań: 3, 4, 6, 9 oraz 10-13, wskazanych w pkt 2.2. ogłoszenia, wnioski należało składać 

w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. w siedzibach 16 urzędów 

marszałkowskich. Do siedziby Samorządu Województwa Wielkopolskiego złożonych zostało 

47 wniosków. 

Samorządy województw odpowiedzialne były za ocenę formalną, ocenę spełnienia 

warunków wyboru operacji oraz ocenę spełnienia kryteriów wyboru operacji. W wyniku 

przeprowadzonej oceny przygotowana została Lista ocenionych operacji, na której znalazło się 

45 operacji. Dwa wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia na etapie oceny formalnej ze 

względu na brak odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku o wybór operacji, 

w związku z czym nie zostały ujęte na ww. liście. Lista zawiera operacje, które spełniły 

wymagania formalne, warunki wyboru operacji oraz kryteria obligatoryjne wyboru operacji 

określone w załączniku do regulaminu konkursu. Lista została sporządzona w podziale na 

działania KSOW wskazane w konkursie nr 4/2020 i zawiera wszystkie informacje określone 

w §11 ust. 9 regulaminu konkursu. Zgodnie z  §11 ust. 7 regulaminu konkursu, w związku 

z niewykorzystaniem w całości limitu środków dla działań 3, 4 oraz 9, pozostające środki 

w wysokości 134 589,18 zł zostały przesunięte do działania 6, czyli do jedynego działania 

z grupy działań 3-9, dla którego suma złożonych wniosków przekroczyła bazowy limit 

środków. W związku  z niewykorzystaniem w całości limitu środków dla działania 10, 

pozostające środki w wysokości 15 355 zł mogły zostać przesunięte do działania 6, 11 lub 13, 

w ramach których suma złożonych wniosków przekroczyła bazowe limity środków. Środki te 



zostały przesunięte do działania 11 ze względu na fakt, że umożliwi to objęcie 

dofinansowaniem operacji, która uzyskała więcej punktów w stosunku do najwyżej ocenionej 

operacji znajdującej się poza limitem środków w działaniach 6 oraz 13.  

Operacje wymienione na Liście ocenionych operacji, które nie zmieściły się 

w limicie środków jakie pozostały po wyborze operacji, które zajęły wyższe miejsca na liście, 

tworzą Listę rezerwową operacji w ramach danego działania. 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. 

Realizatorami zatwierdzonych operacji będą partnerzy KSOW w województwie 

wielkopolskim.  

 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  


