
Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania 2014-2020  

 Jednostka Regionalna KSOW woj. opolskiego  

Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. - zgodnie z załącznikiem pkt 5.3 Planu Działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 

pkt 5.3 Nazwa wskaźnika Podjęte działania 

1) Przebieg realizacji działań KSOW (celów 

KSOW) oraz priorytetów PROW w ujęciu 

finansowym i ilościowym, w szczególności 

liczbę i wartość złożonych wniosków, 

zawartych umów oraz zrealizowanych 

operacji w ramach działań i priorytetów 

objętych dwuletnim planem operacyjnym 

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie roczne PDz 2015-

2016 Opolskie 

2) Efekty realizacji działań dwuletniego planu 

operacyjnego w ujęciu ilościowym (wskaźniki 

monitorowania zgodnie ze Wspólną 

Statystyką Sieci w UE) 

Załącznik 2 - Sprawozdanie roczne PDZ 2016 

wskaźniki Opolskie 

3) Efekty realizacji planu działania w ujęciu 

jakościowym (analiza ankiet ewaluacyjna dot. 

przeprowadzonych szkoleń…..)(…) 

Załącznik 2 - Sprawozdanie roczne PDZ 2016 

wskaźniki Opolskie 

Liczba zorganizowanych szkoleń: 

• 2015r. – 0 

• 2016r. – 15, w tym 15 w ramach PO 

• 2017r. – 4, w tym 3 w ramach PO i 1 -PK 

Analiza ankiet ewaluacyjnych wykazała, iż 

zdecydowana większość uczestników była 

zadowolona z przeprowadzonych szkoleń, 

zakresu merytorycznego oraz uzyskanych 

wiadomości jako przydatne i możliwe do 

wykorzystania w pracy.    

Została zawarta 1 umowa na realizację projektu 

współpracy pn. „Przedsiębiorczość + 

Operatywność + Współpraca + Ekonomia = 

Rozwój” przez Stowarzyszenie LGD Płaskowyż 

Dobrej Ziemi na kwotę 53 987,78 zł – umowa 

zawarta w woj. śląskim.  

4) Informacje o przeprowadzonych kontrolach w 

zakresie funkcjonowania KSOW oraz realizacji 

planu działania w szczególności wyniki 

kontroli, zalecenia i sposób ich wykonania, 

przeprowadzonych przez upoważnione 

podmioty i przez tę jednostkę 

Brak kontroli w latach 2015-2016. W 2017r. 

zostały przeprowadzone 3 czynności kontrolne 

dotyczące realizacji Planu operacyjnego KSOW 

2016-2017. Kontrole na miejscu przeprowadzone 

zostały przez pracowników Referatu Kontroli 

Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich UMWO i dotyczyły 3 operacji 

realizowanych przez Partnerów KSOW w ramach 

Planu operacyjnego na lata 2016-2017: 

• Opolski Związek Rolników i Organizacji 

Społecznych; 

• Izba Rolnicza w Opolu; 

• Stowarzyszenie LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi. 

Nie odnotowano żadnych uchybień ani wydano 

zaleceń.  

5) Efekty realizacji zadań z zakresu Przy realizacji operacji JR KSOW woj. opolskiego 

Załącznik do Uchwały nr 2/2018 

WGR ds. KSOW z dnia                           2018r. 



pkt 5.3 Nazwa wskaźnika Podjęte działania 

informowania o Programie – kroki podjęte w 

celu zapewnienia upowszechniania programu 

zgodnie z art. 66 ust. 1, lit. i rozporządzenia 

1305/2013 

informuje o wkładzie finansowym UE i PROW 

2014-2020 stosując się do wytycznych 

określonych w piśmie z dnia 28.10.2015r. 

o numerze PT/zks/isz-501-17/15(1283) oraz, 

w przypadku wątpliwości, na bieżąco zasięgając 

opinii Biura Pomocy Technicznej. Ponadto 

w umowach z wykonawcami zawarty jest 

następujący, adoptowany adekwatnie do 

realizowanej usługi, zapis: „Strony zobowiązane 

są do informowania o współfinansowaniu 

przedmiotu umowy ze środków Unii Europejskiej 

zgodnie z Zasadami wizualizacji PROW 2014-

2020, stanowiącymi załącznik … do umowy. 

Ewentualna zmiana Zasad wizualizacji nie 

wymaga aneksowania umowy. Województwo 

przekaże Wnioskodawcy niezwłocznie 

zaktualizowany dokument.”. Informowanie 

o programie odbywa się także poprzez 

wykorzystanie materiałów informacyjno-

promocyjnych oraz wizualnych podczas realizacji 

poszczególnych operacji (w tym m.in. banery, 

rollupy, plakaty, prezentacje Power Point, itp.) 

oraz w 2017r. wydano ulotkę informującą 

o Programie. Jednostka Regionalna KSOW 

wykorzystuje także pocztę elektroniczną oraz 

portal www.ksow.pl  oraz www.opolskie.pl. 

Ponadto przeprowadzono kampanię informacyjną 

w mediach, w tym w 2016r.  zorganizowano cykl 

audycji w Radio Opole, a w 2017r. 3 artykuły 

w prasie lokalnej Nowa Trybuna Opolska. 

W województwie opolskim prowadzony jest także 

punkt informacyjny, w ramach którego: 

2015r.: 

• Liczba osób odwiedzających punkt: 10 

• Liczba pytań – 15 w wersji elektronicznej 

2016r.: 

• Liczba osób odwiedzających punkt: 32 

• Liczba pytań – 15 w wersji papierowej i 64 

w wersji elektronicznej 

2017r. 

• Liczba osób odwiedzających punkt: 25 

• Liczba pytań – 33 w wersji papierowej oraz 42 

w wersji elektronicznej 

6) Sprawozdanie z działalności WGR w danym 

roku (…) 

W woj. opolskim funkcjonuje Wojewódzka Grupa 

Robocza ds. KSOW powołana Uchwałą 

nr 898/2015 Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 21.07.2015r. Do dnia 31.12.2017r. 

dokonano IV aktualizacje składu osobowego. 

Grupa obecnie liczy 23 członków, w tym: 

• Sfera publiczna – 7 osób 

• Sfera gospodarczo – społeczna – 7 osób 

• Sfera organizacji pozarządowych 

i społeczeństwa obywatelskiego – 8 osób 

• Sekretarz KSOW – 1 osoba. 

W 2015 r. odbyło się 1 posiedzenie (33 osoby) 



pkt 5.3 Nazwa wskaźnika Podjęte działania 

oraz grupa pracowała 1 raz w trybie obiegowym 

(12 osób). W 2016r. odbyły się 2 posiedzenia 

WGR ds. KSOW (każdorazowo po 23 osoby) oraz 

grupa pracowała w trybie obiegowym 7 razy 

(łącznie głosowało 114 osób). W 2017r. nie 

odbyło się żadne posiedzenie WGR ds. KSOW. 

Grupa pracowała w trybie obiegowym 9 razy 

(łącznie głosowało 135 osób). WGR ds. KSOW 

podjął następującą ilość uchwał: 

• 2015r. – 3: 

� Uchwała nr 1/2015 z dnia 21.09.2015r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy WGR 

ds. KSOW  (20 osób) 

� Uchwała nr 2/2015 z dnia 21.09.2015r. 

w sprawie zaopiniowania projektu PO 

KSOW na lata 2014-2015 (20 osób) 

� Uchwała nr 3/2015 z dnia 01.10.2015r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Planu 

działania KSOW na lata 2014-2020 (12 osób) 

• 2016r. – 9: 

� Uchwała nr 1/2016 z dnia 8.01.2016r. 

w sprawie zaopiniowania projektu listy 

rankingowej operacji zgłoszonych do 

realizacji w 2016r. do PO KSOW na lata 

2016-2017 (23 osoby) 

� Uchwała nr 2/2016 z dnia 26.02.2016r. 

w sprawie zaopiniowania sprawozdania 

z realizacji Planu działania SR KSOW woj. 

opolskiego na lata 2014-2015 (18 osób) 

� Uchwała nr 3/2016 z dnia 2.06.2016r. 

w sprawie zaopiniowania informacji 

półrocznej z realizacji PO na lata 2016-2017 

(15 osób) 

� Uchwała nr 4/2016 z dnia 2.06.2016r. 

w sprawie zaopiniowania sprawozdania 

dwuletniego z realizacji PO na lata 2014-

2015 (15 osób) 

� Uchwała nr 5/2016 z dnia 14.06.2016r. 

w sprawie zaopiniowania sprawozdania 

rocznego z realizacji Planu działania KSOW 

na lata 2014-2020 za rok 2015 (16 osób). 

� Uchwala nr 6/2016 z dnia 8.09.2016r. 

w sprawie zaopiniowania zmian do PO 

KSOW na lata 2014-2015 (17 osób). 

� Uchwała nr 7/2016 z dnia 8.09.2016r. 

w sprawie zaopiniowania zmian do PO 

KSOW na lata 2016-2017 (17 osób). 

� Uchwała nr 8/2016 z dnia 16.10.2016r. 

w sprawie zaopiniowania I informacji 

półrocznej z realizacji PO KSOW na lata 

2016-2017 (16 osób). 

� Uchwała nr 9/2016 z dnia 8.12.2016r. 

w sprawie zaopiniowania II informacji 

półrocznej z realizacji PO KSOW na lata 

2016-2017 (23 osoby). 

• 2017r. – 9: 

� Uchwała nr 1/2017 z dnia 5.04.2017r. 

w sprawie zarekomendowania aktualizacji 



pkt 5.3 Nazwa wskaźnika Podjęte działania 

Planu komunikacyjnego na 2016r. Planu 

operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (15 

osób) 

� Uchwała nr 2/2017 z dnia 5.04.2017r. 

w sprawie zarekomendowania operacji do 

realizacji w 2017r. w ramach Planu 

komunikacyjnego Planu operacyjnego 

KSOW na lata 2016-2017 (15 osób). 

� Uchwała nr 3/2017 z dnia 27.04.2017r. 

w sprawie zaopiniowania aktualizacji PO 

KSOW na lata 2016-2017 za 2016 rok (14 

osób). 

� Uchwała nr 4/2017 z dnia 27.04.2017r. 

w sprawie zaopiniowania operacji własnych 

zgłoszonych do realizacji w 2017r. w ramach 

PO KSOW na lata 2016-2017 (14 osób). 

� Uchwała nr 5/2017 z dnia 5.06.2017r. 

w sprawie zaopiniowania operacji 

partnerów KSOW zgłoszonych do realizacji 

w 2017r. w ramach PO KSOW 2016-2017 

(15 osób). 

� Uchwała nr 6/2017 z dnia 5.06.2017r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 z dnia 

5.04.2017r. (...) (15 osób) 

� Uchwała nr 7/2017 z dnia 16.06.2017r. 

w sprawie zaopiniowania sprawozdania 

rocznego z realizacji Planu działania KSOW 

na lata 2014-2020 za 2016 rok (17 osób). 

� Uchwała nr 8/2017 z dnia 9.08.2017r. 

w sprawie zaopiniowania III informacji 

półrocznej z realizacji PO KSOW 2016-2017 

wg stanu na dzień 30.06.2017r. (12 osób) 

� Uchwała nr 9/2017 z dnia 30.10.2017r. 

w sprawie zaopiniowania aktualizacji PO 

KSOW 2016-2017 (18 osób).  

Agendy posiedzeń WGR ds. KSOW: 

• 21.09.2015r.  

� Wręczenie nominacji członkom i zastępcom 

WGR ds. KSOW 

� Przyjęcie Regulaminu pracy WGR ds. KSOW 

� Zaopiniowanie projektu PO KSOW 2014-

2015 

� Przedstawienie założeń dot. SIR 2014-2020 

• 8.01.2016r. 

� Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia 

� Przedstawienie operacji zgłoszonych do 

realizacji w ramach PO 2016-2017 

� Zaopiniowanie listy rankingowej operacji 

zgłoszonych do realizacji w 2016r. w ramach 

PO KSOW 2016-2017 

• 8.12.2016r.  

� Przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia 

� Wręczenie nominacji nowym członkom 

� Prezentacja i opiniowanie II informacji 

półrocznej z realizacji PO KSOW 2016-2017 



pkt 5.3 Nazwa wskaźnika Podjęte działania 

� Informacja nt. naboru operacji do PO 2016-

2017 w zakresie 2017r. 

� Prezentacja w zakresie SIR 

W ramach WGR ds. KSOW nie zostały powołane 

żadne grupy tematyczne.  

 

 

 

 


