
 
UCHWAŁA Nr 1140/92/15 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 17 listopada 2015 roku 

 
w sprawie ustalenia kryterium regionalnego do oceny  operacji zgłaszanych do 
Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskic h na lata 2016-2017 – 
etap I – rok 2016 - dla województwa pomorskiego   
 
 
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1392), art. 55 
ust. 1 pkt. 2 oraz art. 55 ust. 3 pkt. 2 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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 349) oraz § 10 ust. 3 pkt 5 w zw. z § 7 pkt 3 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1552) uchwala się, co następuje:    

 
§ 1. Ustala się kryterium regionalne do oceny operacji zgłaszanych do dwuletniego Planu 
operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 – etap I – rok 2016 - dla 
województwa pomorskiego w brzmieniu: 
 

1)  operacja zakłada innowacyjne wykorzystanie potencjału regionu (np. zasobów naturalnych, 
przyrodniczych, kulturowych, technologicznych) oraz wpisuje się w Strategię Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 

2) wnioskowana kwota dofinansowania z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wynosi nie 
więcej niż 25 tys. złotych 

 
§ 2. Ustala się sposób przyznawania punktów operacjom:  
 

1) 2 punkty przyznawane będą operacjom spełniającym wszystkie warunki określone w § 1 
niniejszej uchwały;  

2) 1 punkt przyznawany będzie operacjom spełniającym warunek określony w § 1 pkt.1 lub 
§ 1 pkt.2 niniejszej uchwały; 

3) 0 punktów przyznawane będzie operacjom nie spełniającym żadnego z warunków 
określonych w § 1 niniejszej uchwały.  

 
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt. 2 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 (Dz.U z 2015 r., poz. 
349), samorząd województwa pełni funkcję „jednostki regionalnej” w systemie krajowej sieci obszarów 
wiejskich.  Treść art.55 ust. 3  wyżej wskazanej ustawy wskazuje, że jednym z podstawowych zadań 
jednostki regionalnej jest realizacja planu działania KSOW w zakresie dotyczącym województwa na 
postawie dwuletnich planów operacyjnych.  

Dwuletnie plany operacyjne stanowią element Planu działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich, co wynika z  § 10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 
września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2015 r., poz. 1552), zwanego dalej 
„Rozporządzeniem”. Zakres Planu działania określa § 10 Rozporządzenia. Zawiera on m.in. kryteria i 
sposób wyboru operacji do dwuletnich Planów operacyjnych,  zgodnie z  § 10 ust.3 pkt.5  
Rozporządzenia.      

Zgodnie z Planem działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jednym z 
kryteriów oceny projektów zgłaszanych do planów operacyjnych jest tzw. kryterium regionalne. Zapisy 
Planu działania precyzują, że kryterium regionalne (oparte na mierzalnym wskaźniku i uwzgledniające 
specyfikę województwa) ustala właściwy organ samorządu województwa i podaje do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.  

Cechami województwa pomorskiego uwzględnionymi przy ustalaniu kryterium są: 
zainteresowanie partnerów KSOW realizacją inicjatyw oraz wola ukierunkowania wsparcia zgodnie z 
dokumentami strategicznymi województwa pomorskiego.  

Informacja o kryterium regionalnym zostanie podana na stronie www.dprow.pomorskie.eu .  
 
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


