
Nabór 2017 w liczbach2 
2 039 800,18 – o taką sumę (w zł) na swoje działa-
nia aplikowali w tym roku partnerzy KSOW w woje-
wództwie mazowieckim. Może ona jeszcze się zmie-
nić po dotarciu do Biura Regionalnego KSOW wszyst-
kich wniosków wysłanych pocztą tradycyjną. Widać 
już jednak, że nie wszystkie zgłoszone operacje 
otrzymają wsparcie. 

1 120 000 – tyle wynosi w złotówkach tegoroczny 
limit środków KSOW dla województwa mazowiec-
kiego na tzw. operacje partnerów. Sumę tę podzie-
lono odgórnie na siedem działań przypisanych  
do wdrażania na poziomie regionalnym Samorzą-
dowi Województwa Mazowieckiego. 

75 – taką liczbę wniosków zarejestrowano do 28 lu- 
tego. W 47 przypadkach złożono je osobiście,  
a w 28 – w formie wysyłki pocztowej. Dlatego liczby 
tej nie traktujemy jako ostatecznej, spodziewając się 
jeszcze kilku przesyłek nadanych w wymaganym ter-
minie (aktualne statystyki naboru dostępne są na 
www.mazowieckie.ksow.pl).

44 – tyle podmiotów (partnerów KSOW w woje-
wództwie mazowieckim) zdecydowało się w tym 
roku aplikować o środki KSOW. Większość z nich zło-
żyło po jednym wniosku, kilka po dwa, jeden part-
ner zaś przekazał aż 25 propozycji. Wśród aplikują-
cych znalazły się lokalne grupy działania, samorządy 
gminne i powiatowe, samorządowe i rządowe jed-
nostki organizacyjne, ośrodki doradztwa rolniczego 
oraz izby rolnicze. Nie zabrakło też prywatnych pod-
miotów gospodarczych. 

25 – tyle wniosków zarejestrowano w działaniu 11 „Ak- 
tywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowa-
nia inicjatyw służących włączeniu społecznemu, 
w szczególności osób starszych, młodzieży, niepeł-
nosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób 

wykluczonych społecznie”. Tym samym jest to jedno 
z dwóch najpopularniejszych działań wybranych 
w tym roku przez partnerów KSOW. W drugim dzia-
łaniu (6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy pod-
miotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiej-
skich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów 
działań na rzecz tego rozwoju”) złożono 20 wnio-
sków. Zapotrzebowanie na środki w tych dwóch 
działaniach zdecydowanie przewyższa zarezerwo-
wany limit finansowy. 

3 – tyle działań nie przypadło Państwu do gustu 
i zdecydowaliście się aplikować o mniejsze wspar-
cie finansowe niż wynosi limit. Jakie to działania i co 
z pozostałymi środkami na jego realizację? O tym 
będziemy informować na bieżąco na naszych stro-
nach internetowych. 

Dalszy harmonogram działań 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określiło 
zmiany w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2016–
–2017, w tym w naborze operacji partnerskich oraz 
doborze operacji własnych. Mimo że części termi-
nów tam określonych niestety już nie dotrzymano, 
w przybliżeniu można przyjąć następujący tok zda-
rzeń dla tegorocznego naboru KSOW:
a) ocena formalna wniosków i warunków wyboru 

operacji – do 30 dni,
b) ocena kryteriów wyboru operacji – do 60 dni,
c) przygotowanie listy ocenionych operacji i wzorów 

umów z partnerami,
d) przekazanie do jednostki centralnej ocenionych 

propozycji operacji własnych oraz wybranych ope-
racji partnerów.

Biuro Regionalne KSOW w województwie mazo-
wieckim powinno się uporać z przydzielonymi zada-
niami w trzy miesiące (marzec–maj). My deklaru-
jemy, że zrobimy wszystko, by termin ten był krótszy. 
Jednak samo przekazanie uzgodnionych dokumen- 

eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Nabór tegorocznych przedsięwzięć do współfinansowania i współorganiza-
cji przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich – decyzją ministra rolnictwa i roz-
woju wsi – trwał od 10 do 23 lutego1. Ile propozycji wpłynęło i jaki będzie 
dalszy scenariusz działań?
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1 Decydowała data stempla pocztowego.
2 Stan na 28 lutego br.
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tów na szczebel krajowy to nie 
wszystko. Jednostka centralna daje 
sobie (według harmonogramu), po 
spłynięciu wszystkich dokumen-
tów z województw, jeszcze do pół-
tora miesiąca na scalenie i weryfi-
kację zmienionego Planu Operacyj-
nego KSOW oraz ostateczną jego 
akceptację przez Grupę Roboczą 
KSOW. To działania niezależne od 
samorządów województw, więc 
już dziś uprzedzamy, że od przy-
jęcia list operacji przez szczebel 
regionalny do zawierania umów 
z partnerami, może minąć jeszcze 
trochę czasu. 
Niezależnie od wszystkiego, tego-
roczny nabór możemy wstęp-
nie ocenić jako satysfakcjonujący 
– nadesłali Państwo wiele cieka-
wych, innowacyjnych i potrzeb-
nych projektów. 

Za nami
W grudniowym numerze „eKS- 
presOWego przeglądu wydarzeń” 
zaproponowaliśmy zabawę – logo-
gryf z hasłem. Zdawaliśmy sobie 
sprawę, że nie jest prosty do roz-
wiązania – tym bardziej cieszy  
30 poprawnych odpowiedzi 
(w tym nawet jedna z zagra-
nicy). Upominki KSOW powędrują 
do wylosowanej piątki: Hanny 
Wiśniewskiej (Mochowo, powiat 
sierpecki), Krystyny Szymczyk (Puł-
tusk), Ewy Kraszewskiej (Boguty-
-Pianki, powiat ostrowski), Przemy-
sława Grzelaka (Sierpc), Pawła Gra-
bowskiego (Pokrzywnica, powiat 
pułtuski). 
Dodatkowo informujemy, że karty 
z odpowiedziami i danymi teleadre-
sowymi zostały komisyjnie znisz-
czone.

Piotr Marzec, Marcin Rzońca
Biuro Regionalne Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich

Dla kogo?
Ogłoszenia mogą zamieszczać wnioskodawcy/beneficjenci róż-
nego typu działań (także z pomocy technicznej), realizowanych 
z PROW 2014–2020. Portal zapewni im wywiązanie się z obo-
wiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym. Wystarczy 
wejść na stronę: 

www.portalogloszen.arimr.gov.pl .

Jak opublikować zapytania ofertowe na portalu? 
Należy zalogować się za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła 
nadanego przez ARiMR. Przedtem trzeba złożyć „Wniosek 
o nadanie uprawnień do Portalu ogłoszeń ARiMR”, najlepiej kie-
rując się odpowiednią instrukcją wypełniania wniosku – można 
ją znaleźć na www.mazowieckie.ksow.pl . Natomiast samo prze-
glądanie opublikowanych na portalu zapytań ofertowych będzie 
możliwe bez konieczności logowania. 

Uwaga!
Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wyko-
nawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy 
przyznawanej w ramach PROW 2014–2020 w formie refundacji 
kosztów kwalifikowalnych, tj.: 

 ∙ wnioskodawców/beneficjentów, którzy nie są zobowiązani  
do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicz-
nych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczo-
wo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto,

 ∙ wnioskodawców/beneficjentów zobowiązanych do stosowa-
nia ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich 
zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym opera-
cji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o war-
tości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych  
z ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepi-
sów o zamówieniach sektorowych.

Portal ogłoszeń 
ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa udostępnia specjalny portal z za-
pytaniami ofertowymi na wykonanie robót 
budowlanych, usług lub dostawę maszyn 
czy urządzeń niezbędnych do wykonywa-
nia określonego rodzaju działalności.
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