
Konkurs  
dla partnerów Krajowej  
Sieci Obszarów Wiejskich
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem  
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłasza konkurs  
dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które 
będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego  
na lata 2016–2017.

1 W rozumieniu przepisów ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948).

Termin i miejsce 
Wnioski należy składać do 23 lutego br. Jeśli dotyczą one 
działań 4, 6 oraz 9–13 realizowanych:

 ∙ na poziomie krajowym – składamy je do Fundacji Pro-
gramów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 
00-930 Warszawa,

 ∙ na poziomie regionalnym – do  Departamentu Rolnic-
twa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego w Warsza-
wie, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa (w przypadku 
województwa mazowieckiego).

Wnioski dotyczące działania 5 składamy:
 ∙ w przypadku operacji realizowanych na pozio-
mie krajowym – w Centrum Doradztwa Rolniczego, 
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, 

 ∙ w przypadku operacji realizowanych w  wojewódz-
twie – do 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rol-
niczego.

W jaki sposób?
Dokumenty (wraz z załącznikami) przygotowujemy 
w formie pisemnej, tj. papierowej. Należy też załączyć 
wersję elektroniczną wniosku i załączników zapisaną  
na informatycznym nośniku danych w formacie umożli-
wiającym edycję tekstu. Wnioski należy składać osobiście  
lub za pomocą przesyłki rejestrowanej1 – przesyłka pocz-
towa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana 
za pokwitowaniem odbioru, opatrzona oznaczeniem 
adresata i adresem. W przypadku złożenia wniosku prze-
syłką rejestrowaną nadaną w Polsce, za dzień jego złoże-
nia uznaje się czas, w którym nadano tę przesyłkę.

Realizacja projektu
Operacje w ramach konkursu powinny kończyć się:

 ∙ 31 października br. – dla wniosków składanych do Fun-
dacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Cen-
trum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie 
oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,

 ∙ 15 listopada br. – dla wniosków składanych do urzędu 
marszałkowskiego.

Limit funduszy na realizację operacji z konkursu w br. 
w całym kraju wynosi 18 791 915,17 zł. Kwotę tę podzie-
lono pomiędzy jednostki, do których należy skła-
dać wnioski o wybór operacji. Określono też, ile środ-
ków finansowych można przeznaczyć na poszcze-
gólne działania. Więcej informacji na www.ksow.pl oraz  
www.mazowieckie.ksow.pl .
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opraco-
wany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
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