
Trzy najczęściej zadawane pytania... 
...dotyczące Regulaminu Konkursu w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich objętej Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Jakie działania mogą liczyć w tym roku  
na wsparcie KSOW?
Są to projekty, które mają usprawnić tworzenie sieci kon-
taktów dla lokalnych grup działania (LGD), w tym zapew-
nić pomoc techniczną dla współpracy międzyterytorialnej 
i międzynarodowej. Jest to tzw. działanie 4. KSOW wesprze 
też projekty, które dotyczą wymiany wiedzy, doświadczeń 
i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami uczestniczącymi 
w rozwoju obszarów wiejskich (działanie 6). Skorzystają 
także rolnicy, którzy chcą realizować wspólne inwestycje 
i nawiązywać współpracę w sektorze rolnym (działanie 9). 
Natomiast ci, których interesuje organizacja i udział w tar-
gach czy wystawach tematycznych promujących osiągnię-
cia polskiej wsi w kraju i za granicą, mogą skorzystać z dzia-
łania 10. Chcemy też, by mieszkańcy wsi nadal aktywnie 
włączali się w inicjatywy społeczne eliminujące wyklu-
czenie, w szczególności osób starszych, młodzieży, nie-
pełnosprawnych czy mniejszości narodowych. Dla nich 
stworzyliśmy działanie 11. Jak zawsze wspieramy też upo-
wszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój 
obszarów wiejskich (działanie 12) oraz promocję zrówno-
ważonego rozwoju obszarów wiejskich (działanie 13).

Czy w porównaniu z poprzednimi naborami 
są jakieś istotne zmiany? 
Przede wszystkim dwuetapowość – najpierw wniosek 
o umieszczenie operacji na liście do realizacji, a potem o płat-
ność. Istotne, że o fundusze mogą ubiegać się wyłącznie 
partnerzy KSOW (informowaliśmy o tym wielokrotnie). Pro-
jekty wybierane są do wysokości środków przydzielonych 
poszczególnym jednostkom i nie mogą się one rozpocząć 
wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku o wybór operacji. 
Koszty są kwalifikowalne1 jeżeli są racjonalne, uzasad-
nione zakresem operacji i niezbędne do osiągnięcia jej 
celu. Środki finansowe wydane na realizację operacji są 

1 Kwalifikowalność kosztów operacji jest określona w § 3 ust. 2, 3, 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 września 2016 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020.

2 O której mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych 
oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. poz. 68, z 2008 r. poz. 1056 i 1368 oraz z 2016 r. poz. 1001).

refundowane w wysokości do 100 proc. kosztów kwali-
fikowalnych. Mogą się na nie składać wydatki związane 
z dostawami i usługami (w tym wynagrodzeniami bez-
osobowymi), przejazdami środkami komunikacji miej-
scowej i noclegami związanymi z realizacją operacji, jak 
również nagrodami finansowymi dla laureatów konkur-
sów. Nowością jest też fakt, że koszty dostaw i usług 
mogą być ponoszone w ramach umowy cywilnoprawnej 
zawartej przez partnera KSOW z własnym pracownikiem  
(ich wysokość nie może przekroczyć 20 tys. zł netto). 
Natomiast koszty niekwalifikowalne to zakup środków trans-
portu, nieruchomości oraz alkoholu (z wyjątkiem alkoholu 
wpisanego na listę produktów tradycyjnych2, kupionego, 
by promować dziedzictwo kulturowe regionu). Nie zwró-
cimy też wydatków związanych z umową leasingu środków 
transportu (zakończonego przeniesieniem prawa własno-
ści), modernizacjami sal konferencyjnych czy inwestycjami 
oraz opłatami za kurs języka obcego na poziomie A1 (zgod-
nie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). 

Jakie zadania przewiduje KSOW  
dla jednostek regionalnych  
– samorządów województw?

 
Zamieszczają one ogłoszenie o konkursie na swoich stro-
nach internetowych; przyjmują wnioski partnerów KSOW; 
oceniają wnioski pod względem formalnym; wybie-
rają operacje partnera KSOW (przeprowadzając ocenę 
merytoryczną i finansową operacji). Poza tym ogłaszają  
na swoich stronach internetowych i na portalu KSOW listę 
ocenionych operacji; informują partnera KSOW o wyniku 
wyboru operacji; zawierają umowę z partnerem KSOW 
na realizację operacji i na koniec przyjmują i rozpatrują 
wnioski o refundację kosztów poniesionych przez part-
nera KSOW oraz je refundują.  
Regulamin, ogłoszenie, instrukcje, formularze, a także 
więcej zadawanych pytań i udzielonych odpowiedzi znaj-
dziemy na www.mazowieckie.ksow.pl .

eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłasza nabór operacji do dofinansowa-
nia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Kto i na co może ubiegać się o wsparcie w bieżącym roku? Jak bardzo trze-
ba się spieszyć z wnioskami?  

„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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