INFORMACJE OGÓLNE O KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
Krajowa Sieæ Obszarów Wiejskich – to propozycja szeroko rozumianej wspó³pracy i wymiany
doœwiadczeñ w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiêdzy wszystkimi organizacjami dzia³aj¹cymi na
obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowa Sieæ Obszarów Wiejskich
rozpocznie swoj¹ dzia³alnoœæ najpóŸniej do 31 grudnia 2008 r. i bêdzie mia³a charakter otwarty.

Celem funkcjonowania KSOW jest:
?
Stworzenie platformy wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ dla wszystkich instytucji dzia³aj¹cych na

rzecz rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym i miêdzynarodowym
?
Wspieranie wymiany doœwiadczeñ oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na

poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz miêdzynarodowym.
?
Aktywizacja podmiotów zaanga¿owanych lub potencjalnie mog¹cych zaanga¿owaæ siê w rozwój
obszarów wiejskich.
?
Wsparcie wdra¿ania i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich
?
Promocja poszukiwania rozwi¹zañ innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.
?
Wsparcie MRiRW w zakresie analizy i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Podstawa prawna
Art. 68 rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia z dnia 20 wrzeœnia 2005 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.). nak³ada na Pañstwa Cz³onkowskie obowi¹zek utworzenia
KSOW.
Art. 41 Rozporz¹dzenia Komisji nr 1974/2006 ustanawiaj¹cy szczegó³owe zasady stosowania
Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1968/2005 m. in. zobowi¹zuje Pañstwo Cz³onkowskie do ustanowienia
KSOW najpóŸniej 31.12.2008 r.
Art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) nak³ada na ministra w³aœciwego ds.
rozwoju wsi obowi¹zek utworzenia KSOW.
Art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em
œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) zezwala
ministrowi w³aœciwemu ds. rozwoju wsi w ramach nadzoru wydawaæ wi¹¿¹ce wytyczne i polecenia.
Struktura organizacyjna:
Za utworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich odpowiedzialne jest Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Struktura KSOW ma dwupoziomowy charakter – w jej sk³ad wchodz¹
Sekretariat Centralny i 16 Sekretariatów Regionalnych. Funkcjê Sekretariatu Centralnego pe³ni jednostka
wydzielona w ramach struktur MRiRW, a Sekretariaty Regionalne tworzone zostaj¹ w poszczególnych
Urzêdach Marsza³kowskich.

Sekretariat Centralny KSOW odpowiedzialny jest min. za:
?
koordynacjê prac KSOW, w tym wspieranie dzia³añ Sekretariatów Regionalnych
?
koordynacja utworzenia i funkcjonowania portalu internetowego Sieci
?
utrzymywanie kontaktów z Europejsk¹ Sieci¹ Obszarów Wiejskich
?
u³atwianie kontaktów miêdzy partnerami Sieci

Do zadañ Sekretariatów Regionalnych nale¿y w szczególnoœci:
?
przygotowanie i realizacja Planu Dzia³ania KSOW na poziomie województwa
?
utworzenie podstrony w ramach portalu internetowego KSOW
?
u³atwiania kontaktów miêdzy cz³onkami Sieci w danym regionie
?
wspó³praca z partnerami KSOW

Struktura Planu Dzia³ania KSOW
Funkcjonowanie Regionalnych Sekretariatów KSOW opiera siê o realizacje zadañ zawartych w Planie
Dzia³añ na lata 2007-2013. Na podstawie Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz niniejszych
wytycznych, MRiRW jako Jednostka Centralna KSOW, we wspó³pracy z 16 Jednostkami Regionalnymi,
opracowuj¹ taki Plan.

Plan zawiera w szczególnoœci:
?
wyszczególnienie dzia³añ obligatoryjnych i fakultatywnych dla Sekretariatu Centralnego i 16

Sekretariatów Regionalnych
?
cele dzia³añ obligatoryjnych i fakultatywnych
?
harmonogram dzia³añ
?
charakterystyka partnerów KSOW
?
identyfikacja i analiza mo¿liwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów

wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat
?
okreœlenie procedury dla wspó³pracy miêdzynarodowej i miêdzyterytorialnej
?
bud¿et
?
sposób monitorowania i oceny funkcjonowania KSOW
?
kontrole

Dzia³ania obligatoryjne i fakultatywne w ramach Planu Dzia³ania KSOW
Misj¹ KSOW jest stworzenie instytucjom dzia³aj¹cym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przyjaznej
platformy wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ. Szczególnie istotnym jest wzmocnienie przep³ywu
informacji pomiêdzy nimi oraz budowanie postaw opartych na wzajemnym zaufaniu. W KSOW
zaanga¿owani bêd¹ przedstawiciele trzech sektorów, st¹d niezwykle wa¿nym jest, by wszelkie dzia³ania
oparte by³y na zasadzie dwukierunkowego przep³ywu informacji oraz d¹¿enia do uzyskiwania efektów
korzystnych dla obu stron. Realizacja dzia³añ zawartych w Planie ma sprzyjaæ urzeczywistnianiu zasady
partnerstwa oraz nowoczesnego i efektywnego sposobu wymiany informacji oraz przekazywania
wiedzy.

W ramach dzia³añ obligatoryjnych przewidziane s¹ nastêpuj¹ce zadania:
identyfikacja i analiza dobrych praktyk
?
przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doœwiadczeñ i know-how;
?
przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup dzia³ania w procesie ich tworzenia i
?
dzia³ania;
zarz¹dzanie sieci¹;
?
pomoc techniczna dla wspó³pracy miêdzyterytorialnej i transnarodowej
?

Do dzia³añ fakultatywnych nale¿¹ w szczególnoœci:
wspó³praca miêdzyinstytucjonalna;
?
wymiana doœwiadczeñ miedzy LGD;
?
projekty finansowane z programów innych ni¿ PROW 2007 – 2013;
?
wspó³praca ze szko³ami wy¿szymi, instytutami bran¿owymi i doradztwem rolniczym;
?
program projekty innowacyjne;
?
analiza potrzeb i kierunków rozwoju obszarów wiejskich.
?

Celem realizacji dzia³añ organizowane bêd¹ liczne konferencje, szkolenia, podró¿e studyjne, konkursy,
przygotowane zostan¹ równie¿ publikacje, zapewniony udzia³ w targach krajowych i zagranicznych i inne.
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