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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 są w oparciu o Plan Działania KSOW na 
lata 2014-2020 oraz dwuletnie Plany Operacyjne.



• Zadania KSOW realizowane są w ramach schematu II Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

• Beneficjentem środków PT PROW 2014-2020 jest Jednostka 
Regionalna KSOW Województwa Małopolskiego

• Środki PT PROW 2014-2020 są dotacją dla Województwa 
Małopolskiego i rozliczane są przez JR KSOW WM w ARiMR

• JR KSOW WM otrzymuje corocznie dotacje na prefinansowanie 
wydatków ze środków budżetu państwa za pośrednictwem 
wojewody



Statystyka wniosków złożonych w naborach

2017 2018 2019 2020 2021

Złożone wnioski 

partnerskie

liczba 22 39 43 49 59

kwota 657 513,49 zł 2 909 476,41 zł 2 946 217,14 zł 4 309 426,67 zł 4 688 669,88 zł



Rodzaje złożonych w naborach wniosków partnerskich

2017 2018 2019 2020 2021

szkolenia 8 8 7 19 17

imprezy plenerowe / targi 5 13 11 17 12

wyjazdy studyjne 4 11 20 9 13

konferencje 3 3 1 1 4

publikacje / kampania 

promocyjna / analiza
2 1 1 1 8

konkursy 0 3 3 2 5

Razem 22 39 43 49 59



Procedura realizacji projektów partnerów KSOW
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 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



1. Po dokonaniu oceny tworzona jest lista ocenionych operacji w obrębie każdego 

działania.

2. W przypadku niewykorzystania limitu na działanie w całości, JR KSOW może 

przesunąć niewykorzystane środki na inne działania, przy czym środki z działań 

3, 4, 6, 9 mogą być przesuwane na działania 10-12 po sfinansowaniu wszystkich 

projektów w działaniach 3, 4, 6, 9.

3. Operacje, które nie mieszczą się w limicie środków przewidzianych

w ogłoszeniu na to działanie tworzą listę rezerwową. 

4. Warunkiem wyboru operacji z listy rezerwowej jest w pierwszej kolejności zgoda 

partnera na zmniejszenie kwoty kosztów kwalifikowalnych. 

5. W przypadku braku zgody pierwszego partnera z listy rezerwowej, taka 

możliwość przedstawiana jest kolejnemu partnerowi.

6. W przypadku rezygnacji z realizacji operacji w trakcie roku, jeśli istnieje 

możliwość realizacji kolejnej operacji, zawierana jest umowa z kolejnym 

partnerem.

LISTA RANKINGOWA BĘDZIE AKTUALIZOWANA NA BIEŻĄCO (!!!)



• Termin  naboru: 14.02.2022 r. – 28.02.2022 r. 

• Informacje o naborze:

o www.prow.malopolska.pl; 

o www.małopolskie.ksow.pl;

o www.ksow.pl.



• Do kogo adresowany jest nabór: partnerzy KSOW – konieczność rejestracji 

w bazie partnerów KSOW

• Środki przeznaczone na nabór w Województwie Małopolskim:

1 250 000,00 zł, w tym: 

Działanie 3 (Gromadzenie przykładów operacji…): 50 000,00 zł;

Działanie 4 (Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla LGD…): 

150 000,00 zł;

Działanie 6 (Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami…): 350 000,00 zł;

Działanie 9 (Wspieranie współpracy…): 100 000,00 zł;

Działanie 10 (Organizacja i udział w targach…): 200 000,00 zł;

Działanie 11 (Aktywizacja mieszkańców wsi…): 150 000,00 zł;

Działanie 12 (Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk ...): 

250 000,00 zł.



PRIORYTETY PROW 2014-2020:

Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i 

na obszarach wiejskich

Cele szczegółowe priorytetu: 

• wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach 

wiejskich; 

• wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i 

leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów lepszego zarządzania 

środowiskiem i lepszych wyników; 

• wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego 

w sektorach rolnictwa i leśnictwa.

Zakres priorytetu dotyczy w szczególności następujących zagadnień:

• hodowli i chowu zwierząt;

• produkcji roślinnej, w tym również produkcji sadowniczej i warzywniczej;



• rolnictwa ekologicznego oraz pozostałych systemów jakości żywności;

• ochrony środowiska i klimatu, bioróżnorodności, efektywnego 

wykorzystania zasobów oraz łagodzenia presji środowiskowej przez 

produkcję rolniczą;

• racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, w tym organizacji 

małej retencji i innych systemów pozwalających na gromadzenie wody;

• przetwórstwa rolno-spożywczego;

• krótkich łańcuchów dostaw żywności oraz innych form bezpośredniego 

dostarczania produktów żywnościowych do konsumentów;

• dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych; 

• wspierania cyfryzacji oraz digitalizacji;

• leśnictwa, agroleśnictwa;

• rozwoju obszarów wiejskich, w tym innowacji społecznych, gospodarki 

obiegu zamkniętego oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców wsi 

poprzez dostęp do usług elektronicznych.



Priorytet II Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności 

wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie 

innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki 

leśnej

Cele szczegółowe priorytetu:

• poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie 

restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą 

o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także 

zróżnicowania produkcji rolnej; 

• ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do 

sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń.

Zakres priorytetu obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

• promowanie rolnictwa precyzyjnego;

• promowanie rozwiązań produkcji przy mniejszym zużyciu wody;



• optymalizacja zużycia energii oraz ciepła, w tym wykorzystywanie 

odnawialnych źródeł energii;

• dobre praktyki organizacyjne, działania z zakresu: produktu, procesu, 

organizacji i marketingu służące podniesieniu konkurencyjności produkcji;

• uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności;

• zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej na każdym 

etapie łańcucha dostaw albo gospodarki leśnej;

• scalanie gruntów; 

• alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów 

gospodarstw, usługi rolnicze);

• konkurencyjność małych gospodarstw rolnych;

• promocja form współpracy producentów rolnych;

• zrównoważona gospodarka leśna.



Priorytet III Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym 

przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie 

dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele szczegółowe priorytetu: 

• poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich 

zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, 

dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych 

i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje 

międzybranżowe;

• wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach. 

Zakres priorytetu dotyczy w szczególności następujących zagadnień:

• wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania 

i wprowadzania do obrotu produktów rolnych;

• promowanie oraz poprawa ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt;

• zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie.



Priorytet IV Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych 

z rolnictwem i leśnictwem

Cele szczegółowe priorytetu:

• odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na 

obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub 

innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości 

przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów;

• poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów; 

• zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą.

Zakres priorytetu obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

• zachowanie różnorodności biologicznej w przestrzeni rolniczej;

• zachowanie różnorodności biologicznej na terenach leśnych;

• prawidłowa gospodarka leśna/zalesianie, odstępstwa od monokultur na 

rzecz drzewostanów mieszanych, zachowanie (ochrona) istniejących lasów 

- szczególnie lasów pierwotnych;



• ochrona i renaturyzacja mokradeł;

• zachowanie elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanego rolniczo;

• ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na 

obszarach Natura 2000 i poza obszarami Natura 2000;

• tworzenie i odtwarzanie stref buforowych;

• zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt 

(odmiany regionalne, amatorskie, gatunki zagrożone erozją genetyczną, 

rodzime rasy zwierząt hodowlanych, rasy odtwarzane, gatunki cenne 

kulturowo);

• ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym 

racjonalna gospodarka nawozami i środkami ochrony roślin;

• ochrona gleb przed erozją (prawidłowe zabiegi agrotechniczne, 

płodozmian);

• odtwarzanie zdegradowanych gleb. 



Priorytet V Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 

i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu 

w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym 

Cele szczegółowe priorytetu: 
• poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie; 
• poprawa efektywności wykorzystania energii w rolnictwie i przetwórstwie 

spożywczym; 
• ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, 

produktów ubocznych, odpadów i pozostałości oraz innych surowców 
nieżywnościowych dla celów biogospodarki;

• redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa; 
• promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania 

dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie.
Zakres priorytetu obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:
• optymalizacja zużycia wody w rolnictwie i przemyśle 

spożywczym(promowanie rozwiązań produkcji przy mniejszym zużyciu 
wody);



• zarządzanie wodami opadowymi (różne formy retencji, zabiegi 
agrotechniczne sprzyjające retencji wody, rozwój infrastruktury zieleni);

• rola systemów melioracyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich; 
• optymalizacja zużycia energii oraz ciepła, w tym wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii, termoizolacja budynków mieszkalnych i 
gospodarczych;

• biogospodarka (wykorzystanie produktów ubocznych, odpadów i 
pozostałości oraz innych surowców niespożywczych, dla celów 
biogospodarki);

• recykling substancji odżywczych;
• redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa;
• prawidłowe gospodarowanie gruntami rolnymi, renowacja zaniedbanych 

łąk, uprawy śródplonowe, uprawy okrywowe, wykorzystanie postępu 
biologicznego, zapewnienie roślinom prawidłowych warunków wzrostu i 
rozwoju, prawidłowe zabiegi agrotechniczne, w tym nawożenie;

• promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. 



Priorytet VI Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa 

i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 

Cele szczegółowe priorytetu: 

• ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych 

przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy;

• wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich;

• zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 

na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i 

poprawianie ich jakości.

Zakres priorytetu obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

• promowanie przedsiębiorczości i pozarolniczych miejsc pracy;

• budowanie marki terytorialnej;

• Leader / RLKS, odnowa wsi, smart village;

• upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego;



• wsparcie tworzenia sieci współpracy dotyczącej rolnictwa i obszarów 

wiejskich;

• ułatwianie dostępu do usług publicznych (transport, kultura, edukacja, 

zdrowie);

• aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców obszarów wiejskich;

• włączenie społeczne, przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji i 

wykluczeniu;

• przeciwdziałanie skutkom długotrwałego pozostawania bez pracy, walka z 

ubóstwem;

• przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom demograficznym na obszarach 

wiejskich (promocja obszarów wiejskich jako miejsca do życia i rozwoju 

zawodowego);

• wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich 

(rozwój kompetencji cyfrowych: informatycznych, informacyjnych i 

funkcjonalnych).



DZIAŁANIA PROW 2014-2020:

Działanie 3 (Gromadzenie przykładów operacji realizujących priorytety 

Programu): 50 000,00 zł

Działanie ma służyć identyfikacji, gromadzeniu i upowszechnianiu 

przykładów operacji zrealizowanych i sfinansowanych w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Efektem realizacji operacji w działaniu 3 powinny być zidentyfikowane 

i upowszechnione opisy przykładów projektów zrealizowanych w ramach 

poszczególnych działań PROW. 

Działanie realizuje dwa cele KSOW:

cel nr 1 – Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu 

inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

cel nr 2 – Podniesienie jakości realizacji Programu.



Działanie 4 (Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla 

LGD…): 150 000,00 zł

Działanie zatem ma służyć wsparciu lokalnych grup działania w wymianie 

doświadczeń i dobrych praktyk, a także podnoszeniu kompetencji, które są 

niezbędne do realizacji ich zadań w szczególności związanych z lokalnymi 

strategiami rozwoju, doradztwem na rzecz potencjalnych wnioskodawców 

i prowadzeniem oceny projektów. 

W ramach działania 4 mieszczą się przedsięwzięcia polegające na 

poszukiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych do współpracy 

międzyterytorialnej i międzynarodowej.

Działanie realizuje jeden cel KSOW:

cel nr 5 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw 

w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na 

terenach wiejskich.



Działanie 6 (Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami  

uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana

i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju): 

350 000,00 zł

Działanie ma służyć wymianie wiedzy pomiędzy różnymi środowiskami 

uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, promowaniu integracji 

i współpracy między nimi. Grupa docelowa, do której adresowane są 

operacje w działaniu 6, musi obejmować różne środowiska, które są 

związane z określonym obszarem tematycznym.

Działanie realizuje jeden cel KSOW:

cel nr 1 – Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu 

inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.



Działanie 9 (Wspieranie współpracy w sektorze rolnym  

i realizacji rolników wspólnych inwestycji): 100 000,00 zł

Działanie ma służyć wspieraniu współpracy rolników i realizacji wspólnych 

przedsięwzięć. Działanie ma także wspierać współpracę pomiędzy rolnikami a 

animatorami wspierającymi rolników. Kluczowe jest zwiększanie zainteresowania 

producentów rolnych zrzeszaniem się w grupy producenckie, spółdzielnie rolnicze, 

tworzenie wspólnych struktur handlowych, partnerstw lub innych form powiązań 

organizacyjnych i współpracy przyczyniających się do możliwości wspólnego 

składania wniosków o przyznanie pomocy i wspólnej realizacji  przedsięwzięć. 

Operacje realizowane w ramach działania mogą wspierać również przedsięwzięcia 

dotyczące wspólnego ubiegania się producentów rolnych 

o certyfikaty i oznaczenia produktów żywnościowych. 

Działanie realizuje jeden cel KSOW:

cel nr 1 – Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich.



Działanie 10 (Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na 

rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą): 

200 000,00 zł

Działanie ma służyć promowaniu polskich i regionalnych producentów 

żywności, wytwórców produktów lokalnych, lokalnych twórców i artystów, 

a także poznanie wykorzystywanych na świecie rozwiązań organizacyjnych 

i technologicznych w produkcji rolnej, metod produkcji, uprawy roślin 

i hodowli zwierząt.

Działanie realizuje dwa cele KSOW:

cel nr 1 – Podniesienie jakości realizacji Programu;

cel nr 3 – Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów 

o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.



Działanie 11 (Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania 

inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób 

starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych 

i innych wykluczonych społecznie): 150 000,00 zł

Działanie to ma sprzyjać aktywizacji społeczności wiejskich poprzez 

angażowanie partnerów społecznych i gospodarczych w planowanie 

i realizację lokalnych inicjatyw. Kluczowe jest zachęcanie mieszkańców 

obszarów wiejskich do nawiązywania współpracy i zrzeszania się. Działanie 

służy także budowaniu zasobów wiedzy i doświadczeń organizacji 

formalnych i nieformalnych działających na obszarach wiejskich. 

Działanie realizuje dwa cele KSOW:

cel nr 5 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw 

w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na 

terenach wiejskich.



Działanie 12 (Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych 

praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich): 250 000,00 zł

Działanie ma służyć upowszechnianiu wśród potencjalnych 

beneficjentów i beneficjentów PROW 2014-2020 skutecznych 

rozwiązań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Działanie 

polega na gromadzeniu informacji o przedsięwzięciach 

mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich zrealizowanych 

i sfinansowanych w ramach różnych funduszy, w tym ze 

środków własnych. 

Działanie realizuje jeden cel KSOW:

cel nr 2 – Podniesienie jakości realizacji Programu.



Wniosek o wybór operacji wraz z załącznikami składa się w formie 
pisemnej lub elektronicznej (za pośrednictwem ePUAP).

Wniosek o wybór operacji spełnia następujące wymagania:

1) dotyczy operacji, której termin realizacji jest zgodny z terminem 
realizacji operacji określonym w ogłoszeniu o konkursie - od dnia 
następującego po dniu złożenia wniosku do 31.10.2022 r.;

2) został podpisany przez partnera KSOW 
a) w postaci papierowej wniosek opatruje się podpisem własnoręcznym,

b) w postaci elektronicznej wniosek opatruje się elektronicznym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub 
kwalifikowalną pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem 
w treści wniosku osoby opatrującej wniosek pieczęcią;

3) zawiera prawidłowy pod względem rachunkowym budżet operacji.

Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020



Koszty są kwalifikowalne, jeżeli spełniają łącznie trzy 

warunki:

1) są uzasadnione zakresem operacji,

2) są niezbędne do osiągnięcia jej celu,

3) są racjonalne.
UWAGA!!!

W kosztach kwalifikowalnych realizacji operacji nie zostaną uwzględnione koszty, które 

są na liście kosztów niekwalifikowalnych, a także te, które w trakcie oceny zostały 

uznane za niekwalifikowalne, tzn. nieuzasadnione zakresem operacji, zbędne do 

osiągnięcia jej celu lub nieracjonalne, przy czym jeżeli wysokość kosztów uznanych za 

niekwalifikowalne przekracza 15% kosztów zadeklarowanych jako kwalifikowalne, 

operacja nie zostanie wybrana.  

Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020



Do wniosku o wybór operacji dołącza się dokumenty niezbędne do 

dokonania wyboru operacji, w tym:

1) dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków i kryteriów 

wyboru operacji, których wykaz zawiera formularz tego wniosku;

2) formularz tego wniosku wypełniony danymi, które są zawarte

w składanym wniosku, zapisany na informatycznym nośniku danych

w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020



Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020

W przypadku stwierdzenia, iż wniosek:

1. został złożony po terminie naboru;

2. nie zawiera adresu partnera KSOW lub nie można go 

ustalić na podstawie posiadanych danych;

3. został złożony przez podmiot niezarejestrowany

w bazie partnerów KSOW;

JR KSOW pozostawia taki wniosek BEZ 
ROZPATRZENIA



Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020

W przypadku stwierdzenia, że:

1. operacja nie jest zgodna z celem/-ami KSOW; 

2. zakres operacji nie mieści się w zakresie jednego z działań KSOW 
wskazanych w ogłoszeniu o konkursie (działania, na które jest 
przewidziana w ogłoszeniu alokacja);

3. operacja nie mieści się w limicie środków przewidzianych na realizację 
operacji w ramach konkursu;

4. zakres tematyczny i cel operacji nie odpowiada jednemu z priorytetów 
PROW 2014-2020;

5. operacja nie będzie realizowana na obszarze i w zakresie objętym 
konkursem;

6. w ramach tego samego konkursu został złożony wniosek o wybór tej 
samej operacji;



Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020

7. powyżej 15% zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym, jest niekwalifikowalnych w ramach 
dwuletniego planu operacyjnego zgodnie z przepisami rozporządzenia 
PT;

8. koszty ujęte w załączniku nr 1 do wniosku są finansowane z udziałem 
innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów 
publicznych – są finansowane z udziałem środków publicznych 
stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, ze środków 
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) niepodlegających zwrotowi lub 
środków stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych 
niepodlegające zwrotowi.

OPERACJA NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE



W przypadku stwierdzenia we wniosku braków:

1) termin realizacji operacji jest niezgodny z ogłoszeniem;

2) wniosek został złożony na niewłaściwym formularzu;

3) wniosek nie został podpisany przez partnera KSOW;

4) wniosek nie został wypełniony zgodnie z instrukcją;

5) wniosek nie zawiera dokumentów niezbędnych do dokonania 
wyboru operacji;

6) wniosek nie zawiera prawidłowego pod względem rachunkowym 
budżetu operacji

JR KSOW wzywa pisemnie partnera do uzupełnienia braków 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020



Jeżeli wniosek o wybór operacji zawiera błędy pisarskie lub inne 

oczywiste omyłki, jednostka właściwa do stwierdzenia spełnienia 

warunków wyboru operacji:

1) poprawia te błędy i omyłki, o czym niezwłocznie zawiadamia 

partnera KSOW;

2) może poprawić te błędy i omyłki, jeżeli partner KSOW o to 

wystąpił.

Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020



Kryteria oceny projektów partnerskich - rozporządzenie MRiRW

w sprawie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020:

Kryteria obligatoryjne:

1. grupa docelowa operacji została prawidłowo zidentyfikowana, biorąc 

pod uwagę cel, zakres i przewidywane efekty realizacji operacji – 1 pkt;

Wnioski składane do JR KSOW mogą obejmować grupę docelową z 1-3 

województw;

2. forma realizacji operacji jest adekwatna do celu operacji, zakresu

i przewidywanych efektów realizacji operacji – 1 pkt;

3. przewidywane efekty realizacji operacji są zgodne z celem KSOW, 

priorytetem PROW 2014-2020 i działaniem planu działania wskazanymi 

we wniosku o wybór operacji oraz został opisany przewidywany wpływ 

jej realizacji na rozwój obszarów wiejskich – 1 pkt;

Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020



4. opis operacji wskazuje, że jej realizacja dotyczy wyłącznie jednego 
tematu wybranego spośród tematów wskazanych w ogłoszeniu o 
konkursie – 1 pkt;

Kryteria fakultatywne:

5. co najmniej połowę grupy docelowej operacji stanowią osoby do 35 roku 
życia mieszkające na obszarach wiejskich – 2 pkt;
Kryterium oceniane jest tylko w przypadku niektórych rodzajów 
operacji, np. szkoleń/warsztatów/konferencji/ wyjazdów studyjnych 
(!!!).

6. w realizacji operacji będzie brać udział jeden lub więcej dodatkowych 
partnerów KSOW, z których każdy zadeklarował wykorzystanie wkładu 
własnego do realizacji operacji – 1 pkt;

Partnerstwo musi mieć wymiar rzeczywisty, a nie być pozorne – musi 
mieć swoje odzwierciedlenie we wkładzie własnym partnera. Dodatkowy 
partner nie może być powiązany z partnerem głównym.



7. co najmniej jeden partner KSOW, który bierze udział w realizacji 
operacji, prowadzi działalność w innej formie prawnej niż inny 
partner KSOW, w tym dodatkowy partner KSOW, który bierze udział 
w realizacji tej operacji, w szczególności w formie spółki, 
stowarzyszenia lub fundacji, lub jest osobą fizyczną, która nie 
prowadzi działalności gospodarczej – 1 pkt;

8. operacja zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu wkładu własnego 
w wysokości co najmniej 10% w stosunku do zaplanowanych kosztów 
realizacji operacji zawartych w załączniku nr 1 do wniosku 
„Zestawienie rzeczowo-finansowe”, którego wykorzystanie zostało 
uzasadnione przez partnera KSOW pod względem zgodności 
z zakresem operacji, niezbędności do osiągnięcia jej celu oraz 
racjonalności – 2 pkt;

9. partner KSOW ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w 
województwie, w którym złożył ten wniosek (w przypadku wniosku 
o wybór operacji złożonego do jednostki regionalnej) – 1 pkt.



• Operacja może zostać wybrana, jeżeli uzyskała co najmniej 4 punkty za 

kryteria obligatoryjne określone w części III pkt 1-4 Przewodnika po 

ocenie wniosku.

• Kolejność na liście jest ustalana od operacji, która uzyskała największą 

liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

• W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, a nie 

uzyskały punktów za „wkład własny”, albo uzyskały punkty za to 

kryterium, z tym że udział wkładu własnego w tych operacjach jest na 

takim samym poziomie, o kolejności wyboru decyduje wysokość 

zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w załączniku nr 1 do 

wniosku „Zestawienie rzeczowo-finansowe”, przy czym pierwszeństwo w 

wyborze ma operacja z niższą wysokością tych kosztów.



• W przypadku operacji, o których mowa w ww. pkt, w których wysokość 
zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w załączniku nr 1 do 
wniosku „Zestawienie rzeczowo-finansowe” jest na takim samym 
poziomie, wybrane zostają wszystkie te operacje, jeżeli łączna wysokość 
tych kosztów mieści się w limicie środków dostępnych w danej 
jednostce na działanie, w zakresie którego zostały złożone wnioski 
dotyczące tych operacji. W przypadku gdy łączna wysokość tych 
kosztów nie mieści się w limicie środków dostępnych w danej jednostce 
na działanie, w zakresie którego zostały złożone wnioski dotyczące tych 
operacji, o kolejności wyboru decyduje otrzymanie punktów za 
kryterium określone w części III pkt 6 Przewodnika (udział 
dodatkowego partnera KSOW w realizacji operacji), a w przypadku 
wniosku złożonego do jednostki regionalnej – otrzymanie punktów za 
kryterium określone w części III pkt 9 (partner KSOW ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania w województwie, w którym złożył wniosek), a 
następnie, w przypadku braku rozstrzygnięcia – w pkt 6 Przewodnika. 



• Gdyby kryterium określone odpowiednio w części III pkt 6 albo pkt 9 i 6 
Przewodnika było spełnione przez więcej niż jedną operację – decyduje 
otrzymanie punktów za kryterium określone w części III pkt 7 
Przewodnika (co najmniej jeden partner KSOW, który bierze udział w 
realizacji operacji, prowadzi działalność w innej formie prawnej niż inny 
partner KSOW), a gdyby i ono było spełnione przez więcej niż jedną 
operację – decyduje otrzymanie punktów za kryterium określone w 
części III pkt 5 tego Przewodnika  (co najmniej połowę grupy docelowej 
operacji stanowią osoby do 35 roku życia). Gdyby i to nie przyniosło 
rozstrzygnięcia, decyduje dzień złożenia wniosku. W przypadku gdy 
wnioski zostały złożone w tym samym dniu, żadna z operacji objętych 
tymi wnioskami nie zostaje wybrana.



W przypadku kryterium określonego w pkt II.7 Przewodnika, co 
najmniej 85% zaplanowanych kosztów realizacji operacji, ujętych 
w jej zestawieniu rzeczowo-finansowym zostało uzasadnionych pod 
względem ich zgodności z zakresem operacji, niezbędności do 
osiągnięcia jej celu i racjonalności, operacja może zostać wybrana, 
ale pozostałe koszty wykazane we wniosku, które JR KSOW uzna za 
nieracjonalne, nie zostaną uwzględnione w kosztach realizacji 
operacji.

W związku z powyższym konieczne jest dogłębne uzasadnienie 
wszystkich zaplanowanych kosztów oraz udokumentowanie 
racjonalnego ich oszacowania.



ZASADY REALIZACJI 
PROJEKTÓW PARTNERSKICH

W RAMACH 
KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH



1. Projekty partnerskie realizowane będą w drodze kolejnych naborów.

2. Z wnioskodawcami wybranych do realizacji projektów JR KSOW zawrze 
umowy na ich realizację.

3. Środki zostaną przekazane partnerowi jako dotacja w formie 
REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW.

4. W przypadku stwierdzenia:

– rozbieżności pomiędzy złożonym projektem a przedstawionymi do 
rozliczenia zadaniami,

– niezachowania odpowiednich procedur wyboru ostatecznych 
wykonawców poszczególnych zadań,

– nierozliczenia wszystkich zobowiązań do dnia złożenia poprawnie 
uzupełnionego wniosku o refundację,

– niedochowania obowiązków odpowiedniej promocji programu 
PROW 2014-2020, 

Partnerowi zostanie ZMNIEJSZONA KWOTA DOTACJI.



Zasady rozliczania umowy na realizację projektów partnerskich:

• realizacja poszczególnych zadań musi być zgodna ze złożonym 
wnioskiem – rodzaje kosztów, termin realizacji operacji;

• wykonawcy poszczególnych zadań muszą zostać wybrani
z przepisami PZP lub rozeznania rynku;

• przy realizacji projektu konieczne
jest stosowanie wszystkich 
zasad zawartych
w Księdze wizualizacji 
znaku PROW 2014-2020



• Nie ma „sztywnego” katalogu kosztów kwalifikowalnych.

• Koszty kwalifikowalne obejmują koszty:

a) dostaw i usług, w tym wynagrodzeń bezosobowych,

b) podróży służbowych pracowników partnera KSOW, 

c) nagród rzeczowych i finansowych dla laureatów i osób 
wyróżnionych w konkursach,

które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej 
celu oraz racjonalne.

• Możliwe jest zawarcie umowy cywilnoprawnej przez partnera KSOW
z własnym pracownikiem.

• Niemożliwe są wydatki inwestycyjne, zakup środków trwałych czy 
wyposażenia, które pozostałoby po realizacji operacji
u partnera KSOW (np. namioty wystawiennicze, sprzęt, etc.).

Koszty kwalifikowalne w ramach projektów partnerskich
w ramach KSOW w PROW 2014-2020



UWAGA!!!

• Partner KSOW nie może uzależniać udziału w operacji od 

wyrażenia zgody na otrzymywanie przez jej uczestnika 

informacji niezwiązanych z tematem operacji, 

w szczególności informacji handlowych o produktach 

i usługach.

• Partner KSOW nie może w ramach realizacji operacji 

oferować jej uczestnikom produktów i usług, które mogłyby 

przynieść korzyści zarówno dla niego, jak i innych podmiotów 

powiązanych z nim lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w jego imieniu w sposób określony.



UWAGA!!!

• Partner KSOW nie może czerpać korzyści majątkowych w związku

z realizacją operacji.

• Partner KSOW nie może być wykonawcą zadania w ramach operacji, 

tj. dostawcą towaru lub usługi, w części obejmującej koszty 

kwalifikowalne, co oznacza, że nie może sam siebie tymi kosztami 

obciążyć. Koszty niepodlegające refundacji mogą być zadeklarowane 

jako wkład własny.

• Wykonawca zamówienia finansowanego w ramach kosztów 

kwalifikowalnych nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo

z partnerem KSOW. 



Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 

powiązania między partnerem KSOW, osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi 

w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy 

a wykonawcą, polegające na:

• uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

prokurenta lub pełnomocnika;

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli;

• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.



Partner KSOW będący jednostką sektora finansów publicznych 
zobligowaną do stosowania ustawy PZP:

1. ponosi wydatki zgodnie z ustawą PZP oraz uregulowaniami 
wewnętrznymi jednostki w tym zakresie,

2. jest zobligowany uwzględnić wydatki z projektu w swoim rocznym 
Planie zamówień publicznych i wg tego stosować odpowiednie 
tryby zamówień (!!!).

Partner KSOW nie będący jednostką sektora finansów publicznych 
niestosujący ustawy PZP ponosi wydatki na podstawie rozeznania 
rynku.

Wybór wykonawcy zadań w ramach projektu partnerskiego
w ramach KSOW w PROW 2014-2020



• Za naruszenia stosowania odpowiednich trybów wyboru 
wykonawców, nieodpowiednie opublikowanie ogłoszenia, 
nieopublikowanie ogłoszenia, stosuje się zmniejszenia kwot 
pomocy. 

• Zmniejszenia określone są w załącznikach do rozporządzeń. 

• W przypadku stwierdzenia kilku naruszeń stosuje się największe % 
zmniejszenie. Zmniejszenia nie sumują się.

Wybór wykonawcy zadań w ramach projektu partnerskiego
w ramach KSOW w PROW 2014-2020



• Partner KSOW zobowiązany jest do zrealizowania poszczególnych zadań 

w ramach projektu wg złożonego przez siebie harmonogramu rzeczowo-

finansowego. 

• Niemożliwe jest zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu.

• Przy realizacji projektu konieczne jest ścisłe stosowanie zasad 

wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Naruszenie tej zasady powoduje odpowiednie zmniejszenia %

w stosunku do każdego stwierdzonego przypadku naruszenia. 

Zmniejszenia sumują się (!!!).

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



1. Partner KSOW zobowiązany jest do zrealizowania zadań
w ramach projektu wg złożonego przez siebie harmonogramu 
rzeczowo-finansowego i zapłacenia wszystkich faktur i rachunków.

2. Partner KSOW zobligowany będzie do przedłożenia do rozliczenia:

• wniosku o refundację wraz z załącznikami:
o Wszystkie pola obowiązkowe we wniosku o refundację należy wypełnić. Nie 

można pozostawiać ich pustych. W przypadku pól nieobowiązkowych, jeżeli nie 
są wypełnianie, należy pozostawić je puste albo wpisać „n/d”;

o Pola wypełnione kolorem szarym wypełnia jednostka, z którą partner KSOW 
zawarł umowę na realizację operacji.

o Dane finansowe, znajdujące się we wniosku o refundację, powinny być 
wyrażone w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

o Przed złożeniem wniosku o refundację należy upewnić się, czy wypełnione 
zostały wszystkie obowiązkowe pola oraz czy zostały czytelnie podpisane, 
wypełnione i dołączone wszystkie obowiązkowe załączniki. W przypadku 
postawienia pieczątki imiennej podpis może być nieczytelny.

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



• Oryginał wniosku o refundację wraz z załącznikami może zostać 
złożony w postaci papierowej albo elektronicznej. W postaci 
papierowej i zapisanej na informatycznym nośniku danych w 
formacie umożliwiającym edycję tekstu wersji elektronicznej 
(dotyczy tylko dokumentów, które można edytować, nie należy 
przekazywać skanów), składa się osobiście, za pośrednictwem 
innej osoby, w tym pełnomocnika, w siedzibie jednostki, z którą 
partner KSOW zawarł umowę na realizację operacji, albo wysyła 
przesyłką rejestrowaną albo inną przesyłką pocztową 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.).

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



• Załączniki wymienione w części VII wniosku o refundację 
(Załączniki do wniosku o refundację), tj. nr 1-4 (wkład własny, 
wykaz postepowań, sprawozdanie, formularz projektu 
realizującego priorytety PROW 2014-2020) oraz dokumenty 
potwierdzające upoważnienie i oświadczenia należy składać 
w 1 egzemplarzu, natomiast inne dokumenty, które są 
składane w kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem, 
należy składać w 2 egzemplarzach. 

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



• W przypadku wniosku o refundację złożonego w postaci 
elektronicznej, jeżeli nie jest możliwe sporządzenie kopii 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub 
kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu 
administracyjnego ze wskazaniem w treści dokumentu osoby 
opatrującej dokument pieczęcią, dopuszcza się złożenie jej w 
formie skanu dokumentu sporządzonego w postaci papierowej, 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
WE WNIOSKACH O WYBÓR OPERACJI 

PRZEZ PARTNERÓW KSOW



Najczęstsze błędy w Formularzu wniosku

1) błędna lub niepełna nazwa partnera KSOW, niezgodna ze stanem prawnym 
danego podmiotu (np. rejestrem KRS), inna nazwa partnera na różnych 
załącznikach (!!!);

2) błędna kwota kosztów kwalifikowalnych, niezgodna z zestawieniem 
rzeczowo-finansowym;

3) nieprawidłowy adres partnera KSOW, niezgodny ze stanem prawnym;

4) błędne wskazanie osób upoważnionych do reprezentacji partnera KSOW 
(niezgodne ze stanem prawnym wg rejestru);

5) błędnie wybierane priorytety i cele KSOW w stosunku do przyjętego 
działania KSOW, niezgodnie z logiką interwencji opisaną w dokumentach 
konkursowych;



Najczęstsze błędy w Formularzu wniosku

6) zbyt lakoniczne określenie uzasadnienia potrzeby realizacji operacji 
– uzasadnienie musi dokładnie opisywać wybrane cele, priorytety, 
działanie i tematy operacji;

7) nieumiejętne zidentyfikowanie grupy docelowej operacji, 
niemożliwe do zrealizowania określanie grupy docelowej;

8) zbyt lakoniczne uzasadnienie wyboru formy realizacji operacji –
konieczność uzasadnienia w odniesieniu do wskazanych priorytetu, 
celu, działania i tematu;

9) błędne określenie przewidywanych efektów realizacji operacji –
konieczność uzasadnienia w odniesieniu do wskazanych priorytetu, 
celu, działania i tematu;



Najczęstsze błędy w Formularzu wniosku

10) udział dodatkowego partnera w realizacji operacji – udział 
dodatkowego partnera powinien mieć wymierny efekt, a nie być 
pozornym, tylko dla otrzymania dodatkowego punktu przy ocenie. 
Ponadto, dodatkowy partner nie może być pracownikiem partnera 
składającego wniosek oraz osobą, która pełni funkcję w organie 
zarządzającym partnera KSOW (!!);

11) niezaznaczenie wszystkich dołączonych załączników do wniosku;

12) wypełnianie formularza wniosku niezgodnie z Instrukcją.



Najczęstsze błędy w Załączniku nr 1 „Zestawienie rzeczowo-finansowe”

1) wypełnienie poszczególnych form realizacji operacji niezgodnie

z instrukcją:

– nieprecyzyjne określenie poszczególnych kosztów;

– planowanie kosztów niemożliwych do rozliczenia, np. zakup namiotów;

2) nieprawidłowe określenie jednostki miary – szt/usł/os/umowa o dzieło;

3) ilość – zawyżone lub zaniżone ilości - mając na uwadze racjonalność 

wydatków nie można planować zamówienia np. 500 szt. długopisów przy 

organizacji konferencji dla 200 osób, nieuwzględnianie

w planowanych ilościach materiałów dla prowadzących szkolenie czy egz. 

do rozliczenia wniosku o refundację i własnego archiwum;

4) ceny, kwoty wpisywane niezgodnie z Instrukcją – „do dwóch miejsc po 

przecinku” lub w przypadku umów o dzieło/zlecenie bez podatków

i składek ZUS;



Najczęstsze błędy w Załączniku nr 1 „Zestawienie rzeczowo-finansowe”

5) błędne wpisywanie kwoty netto/VAT/brutto w odniesieniu do umów
o dzieło/umów zlecenia – umowy o dzieło/umowy zlecenia NIE SĄ 
OPODATKOWANE PODATKIEM VAT i wobec tego kwota brutto umowy 
zlecenia/o dzieło (ze wszystkimi niezbędnymi składkami ZUS) jest w 
rozumieniu tego zestawienia kwotą netto, w kolumnie „kwota VAT” 
powinno być 0,00, a w kolumnie kwota brutto ta sama wartość,
co w kolumnie „kwota netto”;

6) niewypełnianie lub niewłaściwe wypełnienie kolumny 10 „Uzasadnienie 
racjonalności kosztu” – zgodnie z Instrukcją w tym miejscu należy podać 
uzasadnienie niezbędności każdego planowanego kosztu oraz PODAĆ 
METODY ROZEZNANIA RYNKU Z PODANIEM PROPONOWANYCH CEN ORAZ 
UZASADNIENIE NA TEJ PODSTAWIE PRZYJĘTYCH DO SZACOWANIA 
KOSZTÓW – proponujemy przyjmować „uśrednione” koszty poszczególnych 

pozycji do wniosku o wybór operacji, gdyż właściwe zamówienia będą 

dokonywane kilka miesięcy później;



6) błędy w szacowaniu kosztów - nierealne szacowanie kosztów, np.:

• szacowanie kosztów wyżywienia w innej miejscowości niż planowana 
lokalizacja konferencji – szacunki wyżywienia od podmiotów z okolic Krakowa, 
podczas gdy konferencja planowana jest w Nowym Sączu (!!);

• szacowanie odrębnie kosztów wynajmu sali szkoleniowej, śniadań, obiadów, 
kolacji, przerw kawowych, noclegów w ramach 3-dniowego szkolenia – z 
przedłożonych szacunków wynikało, iż noclegi powinny być w innym miejscu 
niż sala szkoleniowa, a posiłki w zupełnie odrębnym (!!);

• szacowanie odrębnie poszczególnych składowych kosztów wyjazdów 
studyjnych na podstawie ogólnodostępnych portali booking’owych lub 
cenników hoteli za granicą – nieadekwatność do późniejszej realizacji operacji 
poprzez kompleksowe zapytanie ofertowe;

• błędne szacowanie kosztów usług w związku z nieznajomością odpowiednich 
stawek VAT – to wykonawca winien podać stawkę VAT;

Najczęstsze błędy w Załączniku nr 1 „Zestawienie rzeczowo-finansowe”



7) błędy w szacowaniu kosztów - nierealne szacowanie kosztów, np.:

• błędne szacowanie kosztów przejazdów samochodem służbowym –
takie koszty rozliczane są wg karty przebiegu pojazdu i faktury VAT
za zakup paliwa, a nie stawką z rozporządzenia dot. zwrotu kosztów za 
wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych (!!);

• zbyt drobiazgowe rozpisywanie kosztów – np. przy organizacji 
warsztatów praktycznych dla KGW z dekorowania potraw szacowanie 
kosztów materiałów do warsztatów w rozbiciu na poszczególne 
produkty (marchewka, por, rzodkiewka, itp.) – w takim wypadku należy 
ustalić co będzie wchodziło w skład 1 kompletu na warsztaty i w tabele 
wpisać szacunek dla kosztów całego kompletu;

• szacowanie innych elementów u poszczególnych wykonawców - np. 
szacowanie u dwóch potencjalnych wykonawców usługi „skład i druk 
publikacji”, a u kolejnego wykonawcy jedynie usługi „druk publikacji” –
nieporównywalne oferty szacunkowe.

Najczęstsze błędy w Załączniku nr 1 „Zestawienie rzeczowo-finansowe”



Najczęstsze błędy w Załączniku nr 2 „Wkład własny”

1) wkład własny rzeczowy musi zostać oszacowany - np. w przypadku 
udostępnienia własnej sali na szkolenia wg posiadanego cennika lub na 
podstawie rozeznania kosztów wynajmu podobnych sal w okolicy; w 
przypadku wykorzystania samochodu służbowego partnera musi być 
potem do rozliczenia wykazana przejechana liczba km oraz faktury za 
zakup paliwa;

2) wkład własny osobowy (praca własnego pracownika, który nie będzie 
rozliczany w kosztach operacji) musi być oszacowany na podstawie umowy 
o pracę tej osoby lub w przypadku zaangażowania kilku różnych osób na 
podstawie np. uśrednionej stawki w danym podmiocie;

Wkład własny powinien być uzasadniony zakresem operacji, przyczyniać się do 
jej realizacji oraz stanowić element operacji, bez którego nie zostałaby ona 

prawidłowa zrealizowana. 

WYKAZANY WE WNIOSKU WKŁAD WŁASNY MUSI ZOSTAĆ FAKTYCZNIE 
PONIESIONY NA ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU !!!



Najczęstsze błędy w Załączniku nr 3 „Formy realizacji operacji”

1) wypełnienie niewłaściwej tabeli w odniesieniu do zaplanowanej 
formy realizacji operacji;

2) wypełnianie zbyt wielu (np. w przypadku organizacji konferencji
i w związku z tym przygotowania dla jej uczestników materiałów 
drukowanych nie należy wypełniać osobno tabeli dot. publikacji) lub 
zbyt małej liczby tabel w stosunku do planowanych zadań (np.
w przypadku organizacji dwudniowego szkolenia oraz jednodniowej 
wizyty studyjnej należy osobno wypełnić tabelę na dwudniowe 
szkolenie i osobno na jednodniową wizytę studyjną);

3) wypełnienie tabeli/tabel niezgodnie z Instrukcją – np. brak 
dokładnego ramowego programu szkolenia/seminarium/konferencji;

4) określenie poszczególnych pozycji niezgodnie z opisem we wniosku;



Najczęstsze błędy w pozostałych załącznikach

1) umowa partnerstwa/konsorcjum/listy intencyjne zawarte
z dodatkowym partnerem KSOW – treść dokumentu niezgodna 
z rolą partnera deklarowaną w formularzu wniosku;

2) „partnerstwo” nie może polegać na zaangażowaniu partnera do 
realizacji zadania za wynagrodzeniem;

3) jeśli partner deklaruje w liście intencyjnym/umowie wkład 
własny, to musi być on ujęty w Załączniku nr 2 (podpisanym 
przez partnera składającego wniosek) i dodatkowo musi być 
dołączone oświadczenie dodatkowego partnera o poniesieniu 
wkładu własnego.



Złożenie wniosków o wybór operacji:

o osobiście, za pośrednictwem innej osoby, w tym pełnomocnika,

Miejsce złożenia wniosku o wybór operacji w Województwie Małopolskim: UMWM, 

Departament FE, Dziennik Podawczy, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków. 

o za pomocą przesyłki pocztowej w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1041, z późn zm.),

W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz 1041, z późn. zm.) nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

o w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki 

podawczej ePUAP.

Adres ePUAP: /947ts6aydy/SkrytkaESP.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



JEDNOSTKA REGIONALNA KSOW
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72a, Kraków, pok. 406
Tel. 12 299 06 70, 12 630 33 95, 

12 630 31 78, 12 630 31 45, 12 299 06 38
www.malopolskie.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl


