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Podstawy prawne UE

Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 
z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

Art. 41 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, 

Wytyczne Komisji Europejskiej określające zasady 
funkcjonowania oraz zakres merytorycznych działań
KSOW.
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Podstawy prawne krajowe

Art. 4 ust. 1 pkt.6 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(nakłada na ministra ds. rolnictwa i rozwoju wsi obowiązek utworzenia 
KSOW),

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (rozdział 16.2 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich),

Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie funkcjonowania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt.2 ww. 
ustawy),

W chwili obecnej trwają prace nad rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich.
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Cel KSOW wg PROW 2007-2013

Wsparcie wdrażania i oceny polityki 
w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich oraz identyfikacja, analiza, 
rozpowszechnianie oraz wymiana 
informacji i wiedzy w tym zakresie 
wśród wszystkich zainteresowanych 
partnerów na poziomie lokalnym, 
regionalnym, krajowym oraz 
wspólnotowym.
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Uczestnicy KSOW

samorządy województw, gmin i powiatów, organizacje 
branżowe, izby rolnicze, instytuty resortowe, 
organizacje pozarządowe, jednostki badawczo-
rozwojowe, ODR, służby ochrony przyrody, LGD oraz 
sieci i porozumienia wymienionych jednostek.
zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do 
rozwoju obszarów wiejskich.

Podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój 
obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz 
dostarczania informacji w tym zakresie.
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Struktura KSOW

1 Sekretariat Centralny (w MRiRW),
16 Sekretariatów Regionalnych 
(w Urzędach Marszałkowskich),

Grupa robocza ds. KSOW.
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Sekretariat Centralny (MRiRW)
Europejska Sieć
Obszarów Wiejskich

Sekretariaty Regionalne w 
Urzędach Marszałkowskich (16)

ARiMR, 
ARR, 
UW

Wojewódzka 
administracja 
zespolona 
i niezespolona: 
CDR, WODR, 
JDR, Lasy 
Państwowe, 
i inne

Jednostki 
samorządu 
terytorialnego:
- Urząd 
Powiatowy
- Urząd 
Gminny

Organizacje 
pozarządowe 
zajmujące się
tematyką
ROW
- LGD
- organizacje 
rolnicze

Rolnik, 
przedsiębiorca, inne 
osoby, organizacje, 
instytuty naukowe 
zainteresowane 
PROW i rozwojem 
obszarów wiejskich
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Zadania KSOW wg PROW 
2007-2013

identyfikacja i analiza dobrych praktyk w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazania 
informacji na ich temat,
wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich,
programy szkoleniowe dla lokalnych grup działania 
w procesie tworzenia,
wspieranie współpracy międzyterytorialnej 
i transnarodowej,
organizacja i wymiana doświadczeń oraz know-how,
transfer dobrych praktyk oraz projektów 
innowacyjnych.
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Zadania 
Sekretariatu Centralnego (1)

Identyfikacja podmiotów o ogólnokrajowym zasięgu 
działania, z którymi SC będzie współpracował w ramach 
KSOW,
Zapewnienie w ramach KSOW wymiany informacji, 
wiedzy i doświadczeń na temat rozwoju obszarów 
wiejskich,
Sporządzenie planu działania i jego realizacja we 
współpracy z sekretariatami regionalnymi,
Współpraca z Sekretariatem Europejskiej Sieci Obszarów 
Wiejskich oraz międzynarodowa z krajowymi sieciami 
rozwoju obszarów wiejskich funkcjonującymi w innych 
państwach członkowskich UE i innymi podmiotami,



Zadania 
Sekretariatu Centralnego (2)

Zapewnienie obsługi Grupy roboczej ds. KSOW,
Koordynacja przygotowania rocznego sprawozdania z 
realizacji planu działania w zakresie dotyczącym 
poszczególnych województw oraz sporządzenie 
rocznego sprawozdania z realizacji planu działania,
Sekretariat Centralny sporządza we współpracy z 
sekretariatami regionalnymi listę zidentyfikowanych 
podmiotów, z którymi należy współpracować w ramach 
KSOW. Lista ta, będzie opublikowana na stronie 
internetowej KSOW.
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Zadania 
Sekretariatów Regionalnych

Identyfikacja podmiotów, z którymi należy współpracować
w ramach KSOW w województwie,
Zapewnienie w ramach KSOW w województwie wymiany 
informacji, wiedzy i doświadczeń na temat rozwoju 
obszarów wiejskich,
Współpraca z Sekretariatem Centralnym i innymi 
sekretariatami regionalnymi w zakresie realizacji planu 
działania,
Przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji planu 
działania w zakresie dotyczącym poszczególnych 
województw.
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Narzędzia do realizacji KSOW

portal internetowy (główna platforma 
wymiany informacji);
spotkania, konferencje, seminaria, 
szkolenia;
tematyczne grupy robocze;
broszury, publikacje;
ekspertyzy.
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Portal internetowy będzie zawierał:

dobre praktyki know-how,
projekty/beneficjenci,
forum internetowe,
organizacje zaangażowana w rozwój obszarów 
wiejskich,
legislacja,
LGD,
linki Europejska Sieć Obszarów Wiejskich, KSOW 
w innych krajach,
raporty nt. monitoringu i oceny PROW 2007-2013,
bieżące informacje o PROW 2007-2013,
krajowi i międzynarodowi partnerzy.
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Plan działania KSOW

Podstawą działania KSOW jest PLAN DZIAŁANIA 
(obejmuje okres 2 lat).

na poziomie krajowym Sekretariat Centralny 
przygotowuje we współpracy z Sekretariatami 
Regionalnymi Plan działania KSOW na lata 2008-
2009.
na poziomie województw każdy z Sekretariatów 
Regionalnych (16) określa potrzebne i wskazane do 
realizacji działania uwzględniając specyfikę oraz 
zapotrzebowanie danego województwa.
Plan działania KSOW będzie to jeden dokument 
obejmujący działania dla 17 sekretariatów.
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Plan Działania KSOW zawierać
będzie

Cele działań i opis następujących działań przewidzianych w art. 
68 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) 1698/2005 i Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
- identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,
- przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja 
wymiany doświadczeń i know-how,
- przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w 
tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,
- zarządzanie siecią,
- pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej,
- wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej,
- wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
Harmonogram realizacji działań objętych planem działania z 
podziałem na kwartały
Plan finansowy z podziałem na poszczególne działania objęte 
planem działania



16

Budżet KSOW

Finansowanie w ramach Schematu III „Stworzenie i 
utrzymanie krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW)”
Pomocy Technicznej PROW 2007-2013
55 mln EURO na lata 2007-2013 (środki zostaną
podzielone na 8 lat do roku 2015)

Podział kosztów:
na struktury potrzebne do prowadzenia Sieci – 20% 
budżetu KSOW (związane z funkcjonowaniem 
struktury KSOW – wszystkie koszty, które są
niezbędne, aby zadania KSOW mogły być
zrealizowane)
na Plan Działania – 80% budżetu KSOW (związane 
z realizacją Planu Działania – koszty, które przyczynią
się do realizacji priorytetów i celów KSOW)
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Dziękuję za uwagę
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