SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW
KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH
Kraków, 14 grudnia 2020 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków UE w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

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

Budżet na realizację zadań KSOW dla Woj. 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 €

Promocja i informacja (≥10%)
Projekty własne (≤ 40%)
Projekty partnerów (≥60%)

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017
• 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 pozwalających 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 KSOW 2016-2017
obejmujący rok 2017 r. nastąpił już po nowelizacji ustawy i przyjęciu
nowych rozporządzeń wykonawczych w lutym 2017 r.

Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020
realizowane od 2017 r.
Zasady realizacji i rozliczania projektów partnerskich zawarte są w:
1. ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zasadach wspierania rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ze zmianami
2. rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach
PROW 2014-2020 ze zmianami
3. rozporządzenie MRiRW w sprawie wyboru wykonawców zadań
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz
warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy
technicznej

Statystyka wniosków złożonych w naborach

liczba
Złożone
wnioski
partnerskie

kwota

2017

2018

2019

2020

22

39

43

49

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

Rodzaje złożonych w naborach wniosków partnerskich
2017

2018

2019

2020

szkolenia

8

8

7

19

imprezy plenerowe

5

13

11

17

wyjazdy studyjne

4

11

20

9

konferencje

3

3

1

1

publikacje / kampania
promocyjna

2

1

1

1

konkursy

0

3

3

2

Razem

22

39

43

49

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

Projekty partnerów w 2021 r.
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 10-13 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 (!!!)

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

