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Wniosek o wybór operacji składa się w formie pisemnej.

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 02.11.2021 r.;

2) został podpisany przez partnera KSOW;

3) zawiera prawidłowy pod względem rachunkowym budżet operacji.

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;

4. nie jest zgodny z celem/-ami KSOW; 

5. zawiera zakres tematyczny niezgodny z jednym priorytetem PROW 2014-
2020;

6. nie został złożony do jednego (!!!) działania, na które ogłoszono nabór
(działania, na które jest przewidziana w ogłoszeniu alokacja);

7. nie będzie realizowany na obszarze i w zakresie objętym konkursem;

8. zawiera koszty rodzajowo niezgodne z kosztami kwalifikowalnymi

JR KSOW pozostawia taki wniosek BEZ ROZPATRZENIA (!!!)



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;

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.

W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) nadaną na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się 
dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

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:

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. 

Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020



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
i działaniem planu działania wskazanymi we wniosku o wybór operacji 
oraz został opisany przewidywany wpływ jej realizacji na rozwój 
obszarów wiejskich – 1 pkt;

Efekty realizacji operacji mieszczą się w opisie i zakresie tematycznym 
działania KSOW, zgodnie z Planem Działania KSOW 2014-2020 (!!!).

4. 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 – 1 pkt;



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. udział dodatkowych partnerów KSOW w realizacji operacji –
w realizacji operacji będzie brać udział:

a) co najmniej trzech dodatkowych partnerów KSOW – 3 pkt,

b) dwóch dodatkowych partnerów KSOW – 2 pkt,

c) jeden dodatkowy partner KSOW – 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 
– zgodnie z art. 43a ust 4 pkt 1-5 ustawy ROW (!!!).



7. partner KSOW, który złożył wniosek o wybór operacji, lub co 
najmniej jeden z dodatkowych partnerów KSOW biorących udział
w realizacji operacji zrealizował co najmniej jedną operację 
porównywalną pod względem zakresu, wartości, grupy docelowej 
lub formy realizacji – 2 pkt; 

8. partner KSOW, który złożył wniosek o wybór operacji, lub co 
najmniej jeden z dodatkowych partnerów KSOW biorących udział
w realizacji operacji zadeklarował i uzasadnił wykorzystanie wkładu 
własnego w realizacji operacji w wysokości co najmniej 10% w 
stosunku do zaplanowanych kosztów realizacji operacji, o których 
mowa w pkt 4 (wkład własny partnera KSOW i dodatkowych 
partnerów KSOW sumuje się) – 2 pkt;



9. uzasadnienie potrzeby realizacji operacji potwierdza, że dotyczy ona
co najmniej jednego z następującej tematów (można wskazać
max. 4 tematy !!!):

a) aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia 
partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój 
tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora 
publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych –
2 pkt,

b) upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów 
dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia 
nr 1305/2013 w sektorze rolno-spożywczym –
2 pkt,

c) upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności, 
o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a lub b rozporządzenia 
nr 1305/2013 – 2 pkt,



d) upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji 
wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich 
zasobów środowiska naturalnego – 2 pkt,

e) upowszechnianie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania 
różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt – 2 pkt,

f) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności:

– w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze 
rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc 
pracy – 3 pkt,

– w obszarach innych niż wskazane w tiret pierwszym – 2 pkt, 



g) promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia
i rozwoju zawodowego – 3 pkt,

h) wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich 
przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie – 2 pkt,

i) wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej 
rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy
w tym zakresie – 4 pkt,

j) upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami
z zakresu rozwoju obszarów wiejskich – 2 pkt,

k) upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego
z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego
i środowiskowego danego obszaru – 2 pkt.



• Operacja może zostać wybrana, jeżeli uzyskała co najmniej 4 punkty za 
kryteria określone w pkt 1-4.

• 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,
o kolejności wyboru decyduje otrzymanie punktów za wkład własny,
a gdyby to kryterium było spełnione przez więcej niż jedną operację –
wyższy udział wkładu własnego w stosunku do zaplanowanych kosztów 
operacji ujętych w jej zest. rzecz-fin.

• W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, a nie 
uzyskały punktów za wkład własny, o kolejności wyboru decyduje 
wysokość kosztów realizacji operacji ujętych w zestawieniu rzeczowo-
finansowym, przy czym pierwszeństwo w wyborze ma operacja, której 
wysokość tych kosztów jest niższa.



W przypadku spełnienia kryterium określonego w pkt 4, 
zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w jej zestawieniu 
rzeczowo-finansowym, które nie zostały uzasadnione pod względem 
ich zgodności z zakresem operacji, niezbędności do osiągnięcia jej celu
i racjonalności, nie uwzględnia się 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 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;

• 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, to koszty różnego rodzaju:

a) dostaw i usług,

b) nagród finansowych dla laureatów konkursów,

które są uzasadnione zakresem operacji i 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 i inne).

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



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 zwiększenie ogólnej kwoty projektu.

• 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;

• potwierdzonych przez siebie za zgodność z oryginałem 2 (!!) kopii 
całości dokumentacji z wszystkich postępowań o wybór wykonawcy, 
faktur, rachunków, przelewów, potwierdzeń zapłaty;

• potwierdzonych za zgodność z oryginałem 2 (!!) kopii wszelkich list 
obecności, print screen’ów ze stron internetowych dokumentujących 
realizację projektu;

• min. 2 egz. (lub zdjęć lub plików) wszelkich materiałów szkoleniowych, 
konferencyjnych, programów, publikacji, ulotek, broszur, plakatów, 
wydawnictw, kopii programów TV, audycji itp.

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



• Do kogo adresowany: partnerzy KSOW – konieczność rejestracji w bazie

• Środki przeznaczone na nabór: 1.800.000,00 zł, w tym: 

Działanie 3 (Gromadzenie przykładów operacji ….): 100.000,00 zł

Działanie 4 (Wsparcie LGD): 100.000,00 zł

Działanie 6 (Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami…): 800.000,00 zł

Działanie 9 (Promocja współpracy …): 100.000,00 zł

Działanie 10 (Organizacja targów …): 200.000,00 zł

Działanie 11 (Aktywizacja mieszkańców…): 100.000,00 zł

Działanie 12 (Identyfikacja, gromadzenie dobrych praktyk ...): 300.000,00 zł

Działanie 13 (Promocja rozwoju obszarów wiejskich): 100.000,00 zł

Projekty partnerów w 2021 r. - nabór



• Termin  naboru: 04.01.2021 r.- 22.01.2021 r. 
• Miejsce składania wniosków: UMWM, Dep. FE, ul. Wielicka 72A, 

Dziennik Podawczy. Na dzień dzisiejszy wniosek może zostać 
złożony poprzez nadanie go w kopercie przesyłką rejestrowaną 
albo inną przesyłką pocztową w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1041), której datę nadania można ustalić, nadaną na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

ww.małopolskie.ksow.pl;

Projekty partnerów w 2021 r. - nabór



Działanie 3 (Gromadzenie przykładów operacji realizujących priorytety 

Programu): 100.000,00 zł

Działanie ma służyć identyfikacji, gromadzeniu i upowszechnianiu przykładów 

operacji zrealizowanych w ramach priorytetów Programu. Realizacja 

działania umożliwi identyfikację rozwiązań i dobrych praktyk poprzez 

gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w 

ramach priorytetów PROW 2014-2020. Dzięki temu ostateczni odbiorcy 

Programu będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami, które zostały już 

wdrożone i są możliwe do stosowania. Działanie jest realizowane

w następujących formach:
1) szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie/konferencja/kongres; 
2) wyjazd studyjny; 
3) targi/impreza plenerowa/wystawa; 
4) stoisko wystawiennicze/punkt inf. na targach/imprezie plenerowej/ wystawie; 
5) publikacja/materiał drukowany; 
6) prasa; 
7) audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji; 
8) konkurs/olimpiada; 
9) informacje i publikacje w internecie. 

Projekty partnerów w 2021 r. - nabór



Projekty partnerów w 2021 r. - nabór

Działanie 4 (wsparcie LGD): 100.000,00 zł

Działanie  ma  służyć wsparciu  lokalnych  grup  działania  w  zakresie  

poszukiwania partnerów do współpracy międzyterytorialnej i 

międzynarodowej oraz podniesienie kompetencji lokalnych grup działania w 

zakresie wykonywanych przez nie zadań związanych z realizacją Lokalnych 

Strategii Rozwoju, w szczególności doradztwa na rzecz potencjalnych 

wnioskodawców i prowadzenia oceny operacji.

Działanie jest realizowane w następujących formach:

1) szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie/konferencja/kongres,

2) wyjazd studyjny,

3) targi/impreza plenerowa/wystawa,

4) stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na targach/imprezie plenerowej/wystawie;

5) publikacja/materiał drukowany; 

6) prasa, audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji, 

7) analiza/ekspertyza/badanie;

8) konkurs/olimpiada;

9) informacje i publikacje w internecie.



Projekty partnerów w 2021 r. - nabór

Działanie 6 (Ułatwianie  wymiany  wiedzy  pomiędzy  podmiotami  

uczestniczącymi  w rozwoju obszarów  wiejskich oraz wymiana

i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju): 800.000,00 

zł

Działanie  ma  służyć wymianie  wiedzy  pomiędzy  podmiotami  

uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich i promowaniu integracji 

i współpracy między nimi. Działanie jest realizowane w formach:

1) szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie,konferencja/kongres;

2) wyjazd studyjny; 

3) targi/impreza plenerowa/wystawa;

4) stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na targach/imprezie plenerowej/wystawie;

5) publikacja/materiał drukowany; 

6) prasa; 

7) audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji; 

8) analiza/ekspertyza/badanie;

9) informacje i publikacje w internecie.



Projekty partnerów w 2021 r. - nabór

Działanie 9 (Wspieranie  współpracy  w  sektorze  rolnym  i  realizacji  przez 

rolników wspólnych inwestycji): 100.000,00 zł

Działanie ma służyć wspieraniu profesjonalnej współpracy i realizacji przez 

rolników wspólnych inwestycji, w szczególności poprzez zwiększenie 

zainteresowania producentów rolnych zrzeszaniem się w organizacje, grupy 

producenckie, tworzenie wspólnych struktur handlowych czy powiązań 

organizacyjnych lub innych form współpracy przyczyniających się do 

możliwości wspólnego składania wniosków o przyznanie pomocy i wspólnej 

realizacji inwestycji. Działanie jest realizowane w następujących formach:

1) szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie/konferencja/kongres,

2) wyjazd studyjny,

4) targi/impreza plenerowa/wystawa,

5) publikacja/materiał drukowany,

6) prasa, audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji, informacje i publikacje w internecie;

7) analiza/ekspertyza,

8) konkurs/olimpiada i inne.



Projekty partnerów w 2021 r. - nabór

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 technicznych, metod produkcji, uprawy roślin i hodowli zwierząt. 

Działanie ma na celu organizowanie i udział w targach, na których 

promowane są polskie produkty żywnościowe, ale także promowana jest 

kultura wiejska, dziedzictwo kulturowe, turystyka wiejska. Działanie jest 

realizowane w formach:

1) targi/impreza plenerowa/wystawa;

2) stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na tragach/imprezie plenerowej/wystawie;

3) publikacja/materiał drukowany;

4) prasa, audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji; 

5) analiza/ekspertyza/badanie;

6) konkurs/olimpiada, informacje i publikacje w internecie.



Projekty partnerów w 2021 r. - nabór

Działanie 11 (Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania 

inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób 

starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i 

innych wykluczonych społecznie): 100.000,00 zł

Działanie  ma  służyć zaktywizowaniu mieszkańców wsi tak aby byli 

zainteresowani podejmowaniem inicjatyw w zakresie rozwoju obzarów

wiejskich, podejmowaniem współpracy i zrzeszaniem się. 

Działanie jest realizowane w formach:

1) targi/impreza plenerowa/wystawa;

2) stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na tragach/imprezie plenerowej/wystawie;

3) publikacja/materiał drukowany;

4) prasa, audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji; 

5) analiza/ekspertyza/badanie;

6) konkurs/olimpiada, informacje i publikacje w internecie.



Projekty partnerów w 2021 r. - nabór

Działanie 12 (Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych 

praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich): 300.000,00 zł

Działanie ma służyć upowszechnianiu wśród potencjalnych beneficjentów

i beneficjentów PROW 2014 - 2020 skutecznych rozwiązań wspierających 

rozwój obszarów wiejskich, z uwzględnieniem komplementarności i synergii 

różnych funduszy. Działanie jest realizowane w następujących formach:

1) szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie, konferencja/kongres;

2) wyjazd studyjny;

3) targi/impreza plenerowa/wystawa;

4) stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na tragach/imprezie plenerowej/wystawie;

5) publikacja/materiał drukowany;

6) prasa, audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji; 

7) analiza/ekspertyza/badanie;

8) konkurs/olimpiada;

9) informacje i publikacje w internecie.



Działanie 13 (Promocja rozwoju obszarów wiejskich): 100.000,00 zł

Działanie ma służyć uzyskaniu równowagi ekonomicznej, przyrodniczej 

i społecznej na obszarach wiejskich poprzez promocję zrównoważonego 

rozwoju tych obszarów - zakłada wspieranie podejmowania na tych 

obszarach zróżnicowanej działalności gospodarczej oraz kształtowanie ich

w sposób zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, 

poprawę warunków życia przez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie 

mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do usług, a także rozwój funkcji 

kulturowych i społecznych wsi. Działanie jest realizowane w formach:

1) szkolenie/seminarium/warsztat/spotkanie, konferencja/kongres;

2) targi/impreza plenerowa/wystawa, stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na 

tragach/imprezie;

3) publikacja/materiał drukowany, prasa; informacje i publikacje w internecie;

4) audycja/film/spot odpowiednio w radiu i telewizji; 

5) analiza/ekspertyza/badanie;

6) konkurs/olimpiada.

Projekty partnerów w 2021 r. - nabór



ZAPRASZAMY NA
SPOTKANIA KONSULTACYJNE 

ONLINE:
11 STYCZNIA 2021 r.
18 STYCZNIA 2021 r.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



JEDNOSTKA REGIONALNA KSOW
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72a, Kraków, pok. 406
Tel. 12 299 0 670, 12 63 03 178, 

12 63 03 145
www.malopolskie.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl


