
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW 
KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

Kraków, 12 stycznia 2017 r.



ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH
KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH



Celem KSOW jest:

• zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów 
rozwoju obszarów wiejskich,

• podniesienie jakości wdrażania PROW,

• informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce 
rozwoju obszarów wiejskich i możliwościach finansowania,

• wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na 
obszarach wiejskich

• aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz inicjatyw w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach 
wiejskich. 

Zadania KSOW realizowane s ą w Oparciu o Plan Działania KSOW na 
lata 2014-2020 oraz dwuletnie Plany Operacyjne.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w PROW 2014-2020



Wykaz zrealizowanych zadań/inicjatyw:
• kampania „Zasmakuj w Małopolsce”

• promocja małopolskich produktów regionalnych i tradycyjnych na targach Smaki Regionów 
w Poznaniu i na targach Horeca-Gastrofood w Krakowie

• promocja tradycji i kultury ludowej Małopolski podczas dożynek prezydenckich w Spale

• promocja efektów PROW 2007-2013 poprzez cykl reportaży TV „ODMIENIONA 
MAŁOPOLSKA”

• konferencja „Wsparcie rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich oraz małych miast
w perspektywie finansowej 2014-2020”

• Konkurs na najaktywniejsze gminy oraz LGD i LGR w pozyskiwaniu środków z PROW 
2007-2013 

• spotkania/szkolenia dla LGD

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 (II połowa 2015 r.)
2014-2015

221 139 €

Plan 2014-2015 (II połowa 2015 r.)- wg planu w budżecie WM 
(zawyżony VAT)

910.000,00 zł brutto

Wykonanie Planu 892.310,00 zł brutto

Wykonanie Planu 98%



Budżet na realizację zadań KSOW dla Województwa Małopolskiego: 2.627.765 EURO,
w tym 25 % na funkcjonowanie struktury KSOW.
W efekcie na realizację Planu Działania 2014-2020 w Województwie Małopolskim
przeznaczone będzie 1.970.823 EURO.

2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023

221 139 € 449 167 € 502 333 € 455 260 € 342 923 €

Projekty partnerów (≥60%)

Projekty własne (≤ 40%)

Promocja i informacja (≥10%)

NOWE WYZWANIA 
WE WDRAŻANIU PLANU DZIAŁANIA KSOW 2014-2020



• Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w 
ramach PROW 2014-2020 nałożyła obowiązek realizacji w ramach kolejnych planów 
operacyjnych zarówno projektów własnych, jak i partnerskich, lecz zabrakło w niej 
zapisów pozwalaj ących na skuteczne przyznanie partnerom dotacji na 
realizacje ich projektów.

• Wobec powyższego MRiRW zdecydowało się na podzielenie realizacji Planu 
Operacyjnego KSOW 2016-2017 na dwa roczne etapy.

• W grudniu 2015 r. zrealizowany został nabór propozycji operacji partnerów do 
realizacji na 2016 rok, z tym, że faktyczna ich realizacja prowadzona była przez 
poszczególne JR KSOW .

• Nabór wniosków partnerów na II etap realizacji PO KS OW 2016-2017 
obejmuj ący rok 2017 r. nast ąpi ju ż po nowelizacji ustawy i przyj ęciu nowych 
rozporz ądzeń wykonawczych na przełomie stycznia/lutego 2017 r.

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017



2016-2017

449 167 €

(2 000 000 zł brutto)

Projekty partnerów (≥60%)

Projekty własne (≤ 40%)

Promocja i informacja (≥10%)

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w 2016  r.

2016

1 000 000 zł brutto

Projekty partnerów KSOW 503 200 zł

Projekty własne Jednostki Regionalnej KSOW  331 800 zł

Promocja i informacja o PROW (Plan Komunikacyjny)   165 000 zł



Wynik naboru propozycji operacji partnerów KSOW do r ealizacji w ramach Planu 
Operacyjnego KSOW 2016-2017 - Etap I w 2016 r.:

• Liczba złożonych wniosków: 28

• Globalna kwota złożonych wniosków: 2.011.851,22 zł brutto

• Pokrycie zapotrzebowania: 25 % - możliwa była realizacja 7 projektów na kwot ę 
503.200,00 zł brutto

Projekty partnerów w 2016 r.

Pstrąg Ojcowski M. Węgiel

Promocja małopolskich producentów należących do Sieci 

Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska podczas V edycji Targów 

Produktów Regionalnych REGIONALIA w Warszawie

72 400,00

Małopolska Organizacja 

Turystyczna

Rozwój oraz promocja szlaku kulinarnego "Małopolska Trasa 

Smakoszy" w oparciu o potencjał obszarów wiejskich "Wieś dla 

smakoszy"

111 700,00

Centrum Doradztwa Rolniczego w 

Brwinowie Oddział w Krakowie
Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce 136 500,00

Małopolska Izba Rolnicza
Wyjazd studyjny - produkty regionalne i tradycyjne dobrym 

przykładem integracji i współpracy rolników w Małopolsce
9 000,00

Małopolska Sieć LGD
Tradycja i nowoczesność polskiej wsi - stoisko promocyjno-

informacyjne podczas targów AGROTRAVEL 2016
65 500,00

Małopolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Karniowicach 

Przygotowanie i emisja 4 audycji TV promujących ideę Sieci 

Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska
59 000,00

Małopolska Izba Rolnicza

Identyfikacja i prezentacja najlepszych praktyk z zakresu 

wytwarzania i promocji produktów lokalnych i regionalnych na 

terenie Województwa Małopolskiego oraz promocja 

mechanizmów dostaw i sprzedaży bezpośredniej produktów 

lokalnych

49 100,00



Lista operacji własnych JR KSOW zrealizowanych w rama ch Planu Operacyjnego 
KSOW 2016-2017 - Etap I w 2016 r.:

• Liczba projektów: 3

• Globalna kwota projektów: 331.800,00 zł brutto

Lp. Tytuł wniosku Kwota

1
Organizacja promocji Województwa Małopolskiego podczas targów Grüne

Woche 2016 w Berlinie
212 900,00

2
Organizacja promocji Województwa Małopolskiego podczas targów Smaki 

Regionów w Poznaniu
97 900,00

3 Przygotowanie, druk oraz dystrybucja wkładki dożynkowej 21 000,00

SUMA 331 800,00

Projekty własne Jednostki Regionalnej KSOW na 2016 r.



Plan Komunikacyjny KSOW na 2016 r.
dla Województwa Małopolskiego

Lp. Tytuł wniosku Kwota

1 szkolenia/warsztaty dla LGD 29 000,00

2
szkolenia/warsztaty informacyjne dla potencjalnych beneficjentów PROW 

2014-2020
32 000,00

3
Wykonanie materiałów promocyjnych (gadżetów) promujących PROW 

2014-2020
24 000,00

4
Realizacja cyklu programów TV poświęconych dot. PROW 2014-2020 –

prezentacja działań wdrażanych przez samorząd województwa, 
harmonogram naborów (6-8 odcinków)

80 000,00

SUMA 165 000,00

• Liczba projektów: 4

• Globalna kwota projektów: 165.000,00 zł brutto



NOWE WYZWANIA 
WE WDRAŻANIU PLANU DZIAŁANIA KSOW 2014-2020 na 2017 r.
15 grudnia 2016 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, która umożliwia
przeprowadzenie właściwego naboru projektów partnerskich w taki sposób, aby po
dokonaniu wyboru możliwe było zawarcie umów dotacyjnych
z partnerami KSOW.
Harmonogram prac legislacyjnych:
16 grudnia 2016 – przekazanie ustawy do podpisu Prezydentowi RP
28 grudnia 2016 – podpisanie ustawy przez Prezydenta RP
3 stycznia 2017 – publikacja ustawy w DZ.U. - wchodzi w życie 17 stycznia 2017 r.
W okresie vacatio legis ustawy podpisanie i publikacja rozporządzeń
wykonawczych MRiRW

Nabór ogłoszony zostanie przez Jednostkę Centralną i jednostki regionalne
w tym samym czasie.

Przewidywany termin naboru to stycze ń/luty 2017 r.



NOWE WYZWANIA 
WE WDRAŻANIU PLANU DZIAŁANIA KSOW 2014-2020 na 2017 r.

• Plan Działania KSOW 2014-2020 zakłada realizację 9 obligatoryjnych działań
określonych przez Komisję Europejską oraz 4 dodatkowych wprowadzonych na
wniosek MRiRW.

• Część działań dedykowana jest tylko IZ, czy SIR, a część wszystkim instytucjom
oraz partnerom Sieci zaangażowanym we wdrażanie KSOW.

• Z uwagi na powyższe konieczne jest wydatkowanie środków na wszystkie
działania, mimo, iż oczekiwania części partnerów nie zawsze pokrywają się
z tym założeniem.

• Z inicjatywy MRiRW Grupa Robocza przy MRiRW przyjęła rekomendację dot.
zobligowania JR i JC do wydatkowania min 5% środków dost ępnych
w Planach Operacyjnych 2014-2015 i 2016-2017 na ka żde z działa ń
podstawowych (poza Planem Komunikacyjnym, który na mocy rozporządzenia
wymaga wydatkowania min. 10% środków).



Podział alokacji na 2017 r. na poszczególne działania P D KSOW 
przyj ęty przez MGR ds. KSOW

Działanie

Wymagana 

kwota 

minimalna 2017

Kwota 

proponowana 

na 2017 r.

Uwagi 

projekty własne
projekty partnerow 

(nabór)

1 2 3 4 5

1
Rozpowszechnianie informacji na temat wyników monitoringu i oceny realizacji działań na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020.

2
Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie 

innowacji na obszarach wiejskich.

3 Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu. 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym 

zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej
144 531,38 145 000,00 41 000,00 104 000,00

5

Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w 

art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w 

ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

6
Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich 

oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
144 531,38 145 000,00 0,00 145 000,00

7 Współpraca z Europejską Siecią na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW).

8 Plan komunikacyjny PROW 2014-2020. 100 000,00 100 000,00 100 000,00

9 Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji. 135 531,38 136 000,00 0,00 136 000,00

10
Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji 

polskiej wsi w kraju i za granicą.
0,00 143 000,00 0,00 143 000,00

11

Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w 

szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób 

wykluczonych społecznie.

0,00 50 000,00 0,00 50 000,00

12
Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów 

wiejskich.
0,00 50 000,00 0,00 50 000,00

13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 0,00 231 000,00 231 000,00 0,00

Ogółem 1 000 000,00



NOWE WYZWANIA 
WE WDRAŻANIU PLANU DZIAŁANIA KSOW 2014-2020 na 2017 r.

Projekty własne Jednostki Regionalnej KSOW WM na 2017 r.:
1. Targi Grüne Woche w Berlinie 20-29 stycznia 2017 r. (dz. 13)
2. Realizacja wkładki dożynkowej WM prezentującej możliwości wsparcia

rozwoju obszarów wiejskich poprzez PROW 2014-2020 (dz. 13)
3. Szkolenia, spotkania dla LGD (dz. 4)

Plan Komunikacyjny PROW na 2017 r. (dz.8):
1. Szkolenia, seminaria, konferencje dla beneficjentów PROW 2014-2020
2. Prowadzenie stron internetowych:

www.prow.malopolska.pl
www.malopolskie.ksow.pl

3. Informacja i promocja PROW 2014-2020 w gazetach lokalnych
i regionalnych oraz na lokalnych portalach internetowych



Nabór propozycji operacji do realizacji w ramach Plan u Operacyjnego
KSOW 2016-2017 - Etap II w 2017 r.:

• Rodzaje wspieranych operacji: zgodnie z planem działania KSOW 2014-2020
(np. konferencje, szkolenia, wyjazdy studyjne dot. rozwoju obszarów wiejskich, w tym 
wymiana dobrych praktyk; udział w targach; promocja turystyki wiejskiej i 
agroturystyki; promocja rolnictwa ekologicznego i inne) wg przypisanych kwot dla 
poszczególnych działa ń (!!)

• Do kogo adresowany: partnerzy KSOW – konieczno ść rejestracji w bazie
(w grudniu rozesłana została informacja o konieczno ści ponownej rejestracji !!!)

• Główne zasady: wypełnienie formularza wniosku wraz z załącznikami

• Środki przeznaczone na nabór: 628.000,00 zł brutto

• Termin  naboru: stycze ń/luty 2017 r. (ogłoszenie Jednostki Centralnej KSOW)

• Miejsce składania wniosków: UMWM, Departament Funduszy Europejskich,
ul. Wielicka 72A, Dziennik Podawczy

• Informacje o naborze: www.prow.malopolska.pl; www.małopolskie.ksow.pl;

Projekty partnerów w 2017 r.



Składanie projektów przez partnerów KSOW w wyznaczonym terminie

Ocena projektów przez Zespół oceniający (Jednostka Regionalna KSOW)

Opinia Małopolskiej Grupy Roboczej ds. KSOW

Zatwierdzenie listy rankingowej przez Zarząd Województwa Małopolskiego

Przyjęcie Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 przez Grupę Roboczą ds. KSOW przy 
Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zawarcie umowy dotacyjnej z partnerem

Realizacja operacji przez partnera KSOW, a następnie złożenie wniosku o refundację 

Jednostka regionalna KSOW sprawdza i zatwierdza wniosek o refundację oraz dokonuje 
wypłaty środków partnerowi KSOW

Procedura realizacji projektów partnerów KSOW w 2017 r.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



JEDNOSTKA REGIONALNA KSOW
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego
ul. Wielicka 72a, Kraków

www.malopolskie.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl


