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Opole, 17 stycznia 2019 r.  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

 

Spotkanie  
w sprawie konkursu 3/2019  

dla partnerów KSOW  

na operacje do realizacji w 2019 r. 
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Zakres tematyczny konkursu 

Ocena wniosku - kryteria 

Formularz wniosku o wybór operacji - omówienie 

Kwalifikowalnośd kosztów operacji  

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 

Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

TEMATYKA SPOTKANIA 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

INFORMACJE OGÓLNE 

Kto ogłosił? 

W jakim celu? 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wybór operacji do realizacji ze środków KSOW  
w ramach dwuletniego planu operacyjnego w 2019 r. 

Dla kogo? 
PARTNERZY KSOW ZAREJESTROWANI W BAZIE 

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html 

 

W jakim terminie 
nabór? 

04-18 lutego 2019 r. 

http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html
http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html
http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html
http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html
http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html


  COPYRIGHT ©2019 UMWO DOW   –   WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE   

OPERACJE WŁASNE OPERACJE PARTNERÓW PLAN KOMUNIKACYJNY 

 PLAN OPERACYJNY KSOW w 2019: 

1 060 000 PLN 

360 000 zł 140 000 zł 560 000 zł 

Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

DOSTĘPNE ŚRODKI 

REFUNDACJA DO 100% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH  
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

CO MOŻNA ZREALIZOWAĆ? 

 szkolenie / seminarium / warsztat / spotkanie / konferencja / kongres 

 wyjazd studyjny 

 targi / impreza plenerowa / wystawa 

 stoisko wystawiennicze / punkt informacyjny na targach / imprezie plenerowej / 
wystawie 

 publikacja /materiał drukowany 

 prasa  

 audycja / film / spot (radio, tv) 

 konkurs / olimpiada 

 informacje i publikacje w Internecie 

 analiza / ekspertyza / badanie 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

PRZYKŁADY OPERACJI 

 wystawy tematyczne (np. wystawa zwierząt hodowlanych) 

 warsztaty fotograficzne połączone z wystawą  
i drukiem publikacji  

 konferencje i szkolenia tematyczne 

 konkursy tematyczne połączone z wydrukiem  
materiałów promocyjnych i organizacją finału  

 podróże studyjne połączone z warsztatami na miejscu  

 udział w targach / organizacja targów  

 opracowanie i wydruk publikacji tematycznych  
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

W JAKIM ZAKRESIE TEMATYCZNYM? 

 Aktywizacja mieszkaoców 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.  

 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY w zakresie: 

 innowacyjnych rozwiązao w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
 tworzenia krótkich łaocuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, 
 systemów jakości żywności, 
 optymalizacji wykorzystywania przez mieszkaoców obszarów wiejskich zasobów środowiska 

naturalnego, 
 dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt, 
 zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, 
 planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego 

i środowiskowego danego obszaru. 

 WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy 
i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki. 

 PROMOCJA JAKOŚCI ŻYCIA na wsi lub PROMOCJA WSI JAKO MIEJSCA DO ŻYCIA i rozwoju zawodowego. 

 WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA CYFROWEGO na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu 
wiedzy w tym zakresie. 

 Wspieranie TWORZENIA SIECI WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez 
podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

CO NIE MOŻE BYĆ REALIZOWANE? 

 Operacje, które tematycznie mieszczą się w zakresie objętym wsparciem  

w ramach działania PROW 2014-2020 

 Przedmiot / temat / zakres wsparcia, dla którego w PROW jest dedykowane 

odrębne działanie / poddziałanie nie może pokrywad się z przedmiotem / 

tematem / zakresem wsparcia w ramach KSOW 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

ZAKRES KONKURSU I ALOKACJA ŚRODKÓW 

Nr 

działania 
Nazwa działania 

Kwota 

alokacji PLN 

3 Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu 90 000 

4 
Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD),  

w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej  

i międzynarodowej 

50 000 

6 
Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów 

wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działao na rzecz tego rozwoju 
240 000 

9 Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji 80 000 

10 
Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięd  

i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą 
30 000 

11 
Aktywizacja mieszkaoców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu 

społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości 

narodowych i innych osób wykluczonych społecznie  

 

30 000 

13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 40 000 

SUMA 560 000 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

CELE DZIAŁAŃ 

 Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji (dobrych praktyk) realizowanych 
w ramach priorytetów PROW.  

 Dzięki temu działaniu ostateczni odbiorcy Programu będą mogli zapoznad się z rozwiązaniami, które zostały 
już wdrożone i są możliwe do stosowania. 

3. Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety 
Programu (90 000 zł)  

Cele KSOW 

1. Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu 
inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

2. Podniesienie jakości realizacji Programu 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

CELE DZIAŁAŃ 

Wsparcie LGD w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy międzyterytorialnej 
 i międzynarodowej oraz podniesienie kompetencji LGD w zakresie wykonywanych przez nie zadao 
związanych z realizacją LSR. 

4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup 
Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie 
współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej (50 000 zł)  

Cele KSOW 

5. Aktywizacja mieszkaoców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach 
wiejskich 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

CELE DZIAŁAŃ 

Wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich 
oraz promowanie integracji i współpracy między nimi. 

6. Ułatwianie  wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi 
w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów 
działao na rzecz tego rozwoju (240 000 zł) 

Cele KSOW 

1. Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

CELE DZIAŁAŃ 

9. Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych 
inwestycji (80 000 zł) 

Wspieranie profesjonalnej współpracy i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji, w szczególności 
poprzez: 

 zwiększenie zainteresowania producentów rolnych zrzeszaniem się w grupy producenckie, spółdzielnie 
rolnicze,  

 tworzenie wspólnych struktur handlowych, partnerstw lub innych form powiązao organizacyjnych 
i współpracy przyczyniających się do możliwości wspólnego składania wniosków o przyznanie pomocy  
i wspólnej realizacji inwestycji. 

Cele KSOW 

1. Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

CELE DZIAŁAŃ 

 Promowanie polskich i regionalnych producentów żywności, wytwórców produktów lokalnych, lokalnych 
twórców i artystów. 

 Poznanie wykorzystywanych na świecie rozwiązao organizacyjnych i technicznych, metod produkcji, uprawy 
roślin i hodowli zwierząt, m.in. poprzez  organizowanie i udział w targach, na których promowane są polskie 
produkty żywnościowe, ale także kultura wiejska, dziedzictwo kulturowe, turystyka wiejska (w tym 
agroturystyka) i nowe technologie. 

 Organizowanie i udział w targach, na których promowane są polskie produkty żywnościowe, kultura wiejska, 
dziedzictwo kulturowe, turystyka wiejska i nowe technologie.   

10. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięd 
i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą (30 000 zł) 

Cele KSOW 

2. Podniesienie jakości realizacji Programu 

3. Informowanie społeczeostwa i potencjalnych beneficjentów o polityce 
rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym  
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

CELE DZIAŁAŃ 

11. Aktywizacja mieszkaoców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu 
społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, 
mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie (30 000 zł)   

 Aktywizacja mieszkaoców wsi poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do 
planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw  

 Aktywizacja mieszkaoców wsi aby byli zainteresowani podejmowaniem działao w zakresie rozwoju 
obszarów wiejskich, podejmowaniem współpracy i zrzeszaniem się  

 Powstawanie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich  

 Polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami. 

Cele KSOW 

5. Aktywizacja mieszkaoców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw  
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy 
na terenach wiejskich 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

CELE DZIAŁAŃ 

13. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (40 000 zł)  

 Uzyskanie równowagi ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej na obszarach wiejskich poprzez promocję 
zrównoważonego rozwoju tych obszarów 

 Rozwój współpracy regionalnej i budowania partnerskich relacji ze społecznością lokalną  

 Promocja produktu lokalnego, sprzedaży bezpośredniej, folkloru, zwyczajów i tradycji, rozwoju wszelkich 
form turystyki wiejskiej, rekreacji i sportu oraz promocji funkcji społecznych i pozarolniczych gospodarstw 
rolnych  

 Poprawa życia na obszarach wiejskich, promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku, postaw 
ekologicznych (w tym związanych z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem i adaptacją do zmian klimatu 
etc.) 

Cele KSOW 

1. Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

3. Informowanie społeczeostwa i potencjalnych beneficjentów o polityce 
rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym  
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

PRIORYTETY PROW 2014-2020 

1. Ułatwianie TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

2. POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i ZWIĘKSZENIE RENTOWNOŚCI 
gospodarstw rolnych. 

3. Poprawa ORGANIZACJI ŁAOCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO i promowanie zarządzania ryzykiem  
w rolnictwie. 

4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie EKOSYSTEMÓW zależnych od rolnictwa i leśnictwa. 

5. Wspieranie EFEKTYWNEGO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI i przechodzenia na GOSPODARKĘ 
NISKOEMISYJNĄ i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. 

6. ZWIĘKSZANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego 
na obszarach wiejskich. 

 JEDEN priorytet PROW do wyboru: 

Przyporządkowując operację do priorytetu należy kierowad się:  
 celem operacji,  
 jej zakresem tematycznym 
 grupą docelową 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 

ZASADY WYBORU OPERACJI 

Nabór wniosków o wybór operacji: od 04.02.-18.02.2019 r. 

Ocena wniosku pod względem spełnienia wymagao formalnych 

Ocena wniosku pod względem spełnienia warunków wyboru operacji 

Ocena spełnienia kryteriów wyboru operacji 

Ogłoszenie listy ocenionych operacji 

Podpisanie umowy na realizację operacji z Partnerem KSOW 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

I ETAP OCENY - WYMAGANIA FORMALNE, 1 cz. 

1. Wniosek o wybór operacji ZOSTAŁ ZŁOŻONY W TERMINIE tj. między 4 a 18 lutym 2019 r. 

OSOBIŚCIE KORESPONDENCYJNIE 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

ul. Hallera 9, 45-867 Opole,  

segment C, sekretariat II piętro, pokój nr 43 

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00 

(DATA WPŁYWU DO KANCELARII) 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 

 

 

(DATA NADANIA)  

przesyłka rejestrowana z potwierdzeniem odbioru 

 MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Zamknięta koperta z PEŁNA NAZWĄ PARTNERA KSOW I ADRESEM oraz dopiskiem: 

 
„Wniosek o wybór operacji do realizacji w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019” 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

I ETAP OCENY - WYMAGANIA FORMALNE, 1 cz. 

Wszystkie wymagania muszą byd spełnione - NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU 
niespełnienie któregoś powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia  

2. Wniosek o wybór operacji zawiera PEŁNĄ NAZWĘ oraz ADRES PARTNERA KSOW lub 

adres można ustalid na podstawie posiadanych danych 

3. Wniosek o wybór operacji został złożony przez PARTNERA KSOW 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

I ETAP OCENY - WYMAGANIA FORMALNE, 2 cz. 

4. Wniosek został złożony do jednostki wskazanej w ogłoszeniu  

5.Termin realizacji operacji jest zgodny z terminem z ogłoszenia  

6.Wniosek został złożony na właściwym formularzu  

9.Do wniosku dołączono niezbędne do oceny dokumenty  

7. Wniosek został podpisany przez partnera KSOW 

8.Wniosek został wypełniony zgodnie z Instrukcją … 

10. Wniosek posiada prawidłowy rachunkowo budżet operacji  

KOREKTA  

UZUPEŁNIENIE 

w ciągu 7 dni 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

II ETAP OCENY - WARUNKI WYBORU OPERACJI 

1. Operacja jest zgodna z co najmniej JEDNYM CELEM KSOW 

2. Zakres operacji mieści się w zakresie JEDNEGO Z DZIAŁAO KSOW 

3. Operacja mieści się w LIMICIE ŚRODKÓW przewidzianych na realizację operacji 

4. Zakres tematyczny i cel operacji odpowiada JEDNEMU Z PRIORYTETÓW PROW 2014-2020 

5. Operacja będzie realizowana NA OBSZARZE i W ZAKRESIE objętym konkursem 

6. W ramach tego konkursu: 

 NIE ZOSTAŁ ZŁOŻONY WNIOSEK o wybór tej samej operacji DO INNEJ JEDNOSTKI, do której 
można składad wnioski 

 NIE ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA na realizację tej operacji, której dotyczy złożony wniosek 

7. Operacja zawiera KOSZTY RODZAJOWO ZGODNE z kosztami, które mogą byd ponoszone przez 
partnerów KSOW w ramach  2-letniego planu operacyjnego 

WSZYSKIE WYMAGANIA MUSZĄ BYD SPEŁNIONE -  
niespełnienie któregoś powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia  



  COPYRIGHT ©2019 UMWO DOW   –   WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE   

KONIECZNE UZYSKANIE 4 PKT DO DALSZEJ OCENY 

Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

O
B

O
W

IĄ
ZK

O
W

E 

Nr Nazwa kryterium 
Ocena 

pkt 

1 

GRUPA DOCELOWA operacji została prawidłowo zidentyfikowana, 

biorąc pod uwagę CEL, ZAKRES i przewidywane EFEKTY realizacji 

operacji  

0/1 

2 
FORMA REALIZACJI OPERACJI jest adekwatna do celu operacji, 

zakresu i przewidywanych efektów realizacji operacji  
 0/1 

3 

 Przewidywane EFEKTY REALIZACJI OPERACJI są zgodne z celem KSOW 

i działaniem planu działania oraz został wskazany opisany 

przewidywany wpływ jej realizacji na ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH  

0/1 

4 

 Co najmniej 85% zaplanowanych kosztów realizacji operacji zostało 

uzasadnionych pod względem ich ZGODNOŚCI Z ZAKRESEM operacji, 

NIEZBĘDNOŚCI do osiągnięcia jej celu i RACJONALNOŚCI  

 0/1 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

FA
K

U
LT

A
TY

W
N

E 

Nr Nazwa kryterium 
Ocena 

pkt 

5 
Co najmniej połowę grupy docelowej operacji stanowią OSOBY DO 35 ROKU ŻYCIA 

MIESZKAJĄCE NA OBSZARACH WIEJSKICH  
0/2 

6 

UDZIAŁ DODATKOWYCH PARTNERÓW KSOW w realizacji operacji – w realizacji operacji 

będzie brad udział: 

1) co najmniej 3 dodatkowych partnerów KSOW – 3 pkt  

2) 2 dodatkowych partnerów KSOW – 2 pkt 

3) 1 dodatkowy partner – 1 pkt 

 0-3 

7 

Partner KSOW lub co najmniej 1 z dodatkowych partnerów KSOW ZREALIZOWAŁ CO 

NAJMNIEJ 1 OPERACJĘ PORÓWNYWALNĄ pod względem zakresu, wartości, grupy 

docelowej lub formy realizacji  

0/2 

8 

Partner KSOW lub co najmniej 1 z dodatkowych partnerów KSOW zadeklarował i uzasadnił 

WYKORZYSTANIE WKŁADU WŁASNEGO w realizacji operacji w wysokości co najmniej 10% w 

stosunku do zaplanowanych kosztów realizacji operacji, zawartych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym  

 0/2 



  COPYRIGHT ©2019 UMWO DOW   –   WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE   

Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

FA
K

U
LT

A
TY

W
N

E 

Nr Nazwa kryterium 
Ocena 

pkt 

9 
Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji potwierdza, że dotyczy ona co najmniej 

jednego, lecz nie więcej niż 4 z następujących tematów:  
0-12 

1) 

aktywizacja mieszkaoców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji 

projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele 

sektora publicznego, prywatnego oraz NGO 

2  

2) 
upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązao w rolnictwie, produkcji żywności, 

leśnictwie i na obszarach wiejskich 

nie 
dot. 

3) 
upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łaocuchów dostaw w sektorze rolno-

spożywczym  
2 

4) upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności 2 

5) 
upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkaoców obszarów 

wiejskich zasobów środowiska naturalnego  
2 

6) 
upowszechnianie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub 

zwierząt  
2 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI 

FA
K

U
LT

A
TY

W
N

E 

Nr Nazwa kryterium 
Ocena 

pkt 

9 
Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji potwierdza, że dotyczy ona co najmniej 

jednego, lecz nie więcej niż 4 z następujących tematów:  
0-12 

7) 

 

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 tworzenia nowych miejsc pracy  

3 

8) 
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy   

i umiejętności w obszarach  
2 

9) promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego 3 

10) 
wspieranie rozwoju społeczeostwa cyfrowego na obszarach wiejskich przed podnoszenie poziomu 

wiedzy w tym zakresie 
2 

11) 
wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich 

przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie 
4 

12) upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich  2 

13) 
upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału 

ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru 
2 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

ZASADY USTALANIA LISTY OCENIANYCH OPERACJI 

 WARUNKI UJĘCIA OPERACJI NA LIŚCIE RANKINGOWEJ 

Operacja spełniła 
warunki formalne, 

w tym kryteria 
wyboru operacji   

Operacja uzyskała 
co najmniej 4 

punkty z oceny 
merytorycznej 

Są środki na 
realizację operacji 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

ZASADY USTALANIA LISTY OCENIANYCH OPERACJI 

 KOLEJNOŚD NA LIŚCIE RANKINGOWEJ 

1 
• Liczba uzyskanych punktów 

2 
• Punkty za wkład własny 

3 
• Wyższy udział wkładu własnego  

4 
• Niższa wysokośd kosztów kwalifikowalnych operacji   

 Lista rankingowa dostępna będzie na www.opolskie.ksow.pl oraz www.opolskie.pl 

 Partnerzy KSOW otrzymają pismo dotyczące wyników oceny operacji  

http://www.opolskie.ksow.pl/
http://www.opolskie.ksow.pl/
http://www.opolskie.ksow.pl/
http://www.opolskie.ksow.pl/
http://www.opolskie.ksow.pl/
http://www.opolskie.ksow.pl/
http://www.opolskie.ksow.pl/
http://www.opolskie.pl/
http://www.opolskie.pl/
http://www.opolskie.pl/
http://www.opolskie.pl/
http://www.opolskie.pl/
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 

Partner ma prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego, gdy: 
 

 JR KSOW poinformowała Partnera KSOW, w formie pisemnej, że jego operacja 
OTRZYMAŁA NEGATYWNĄ ocenę pod względem spełnienia kryteriów wyboru operacji 
i w związku z tym nie została wybrana. 

 NEGATYWNĄ OCENĄ OPERACJI pod względem spełnienia kryteriów wyboru operacji jest 

ocena, w wyniku której: 

 operacja nie uzyskała wymaganej liczby punktów, 

 operacja uzyskała wymaganą liczbę punktów, lecz nie mieści się w limicie środków 

przewidzianych na realizację operacji w ramach Konkursu, określonych na działania. 

 Odmowa realizacji operacji wynikająca z braku środków (przekroczony limit) nie może 

stanowid wyłącznej przesłanki do wniesienia skargi 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

Harmonogram realizacji operacji 

Ogłoszenie listy rankingowej 

Podpisanie umowy 

Spotkanie z partnerami realizującymi operację  

Realizacja operacji + płatności 

Wniosek o refundację  

Weryfikacja wniosku o refundację 

21 dni od 
ogłoszenia listy 

 II etapy realizacji 

 do 31.10.2019 

do 31.12.2019 Refundacja kosztów 

II korekty 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

Formularz  
wniosku o wybór operacji  

omówienie 



    –   WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE   

 z załącznikami w formie pisemnej – papierowej 

 na właściwym, aktualnym formularzu 

 sporządzony zgodnie z Instrukcją wypełniania  „Formularza wniosku…” 

 kompletny (zawiera wszystkie strony oraz wymagane i deklarowane załączniki)  

i uporządkowany  

 załączony formularz wniosku z wymaganymi załącznikami zapisany na  

informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu 

Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

INFORMACJE OGÓLNE 

COPYRIGHT ©2019 UMWO DOW 

 FORMA SKŁADANIA WNIOSKU  

 NOWOŚD !!! 

        MOŻLIWOŚD REALIZACJI OPERACJI W II ETAPACH 



Omówienie formularza wniosku  

o wybór operacji 
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Złożony wniosek musi być kompletny! 
    

Należy pamiętać: 

• Musi zawierać wszystkie strony oraz wszystkie wymagane i deklarowane załączniki 

• Prawidłowo wypełnione wszystkie wymagane pola 

• Pieczątka / czytelny podpis przez osoby upoważnione 

• Należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki  

• Poszczególne strony wniosku oraz załączniki powinny być ułożone w następującej 

po sobie kolejności, zgodnie z przyjętym układem formularza wniosku 

• Tytuł operacji – powinien zwięźle określać jej charakter, krótki i nawiązywać  

w sposób niebudzący wątpliwości do planowanej operacji 

 

 Należy korzystad z Instrukcji wypełniania wniosku i „Przewodnika po ocenie wniosku” 



Omówienie formularza wniosku  

o wybór operacji c.d.: 
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Złożony wniosek musi być kompletny! 
  

Należy pamiętać c.d.: 

• Właściwy wybór priorytetu PROW (wyłącznie 1) 

• Właściwy wybór celu KSOW (możliwość zaznaczenia więcej niż 1 celu)  

• Właściwy wybór działania KSOW (należy wybrać tylko 1 działanie) 

• Właściwy wybór tematu operacji (może być co najmniej 1, lecz nie więcej niż 4)  

• Wyczerpujące informacje / uzasadnienia odpowiadające wszystkim kryteriom 

oceny  

• Spójność danych zawartych we wniosku i w załącznikach 

• Kwota kosztów kwalifikowalnych identyczna we wszystkich miejscach / 

załącznikach wniosku 

• Uzasadnienie każdego kosztu w zestawieniu rzeczowo-finansowym  

 

 
 

Należy korzystad z Instrukcji wypełniania wniosku i „Przewodnika po ocenie wniosku”   



Omówienie formularza wniosku  

o wybór operacji c.d.: 
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Złożony wniosek musi być kompletny! 
 

Należy pamiętać c.d.: 
 

• Dokumenty osób upoważnionych do reprezentowania oraz upoważnionych do 

zaciągania zobowiązań finansowych 

• Potwierdzenie za zgodność z oryginałem – osoba upoważniona, na każdej stronie 

wraz z podpisem i datą (podpis / data – na wniosku, załącznikach, dołączonych 

dokumentach) 

• Dane finansowe podane we wniosku oraz załącznikach należy podać w złotych 

zaokrąglając do 2 miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami matematycznymi) 

• Koszty kwalifikowalne nie obejmują wkładu własnego 

• Obszar realizacji operacji = to miejsce, z którego pochodzi grupa docelowa (co 

najmniej 1 województwo, lecz nie więcej niż 3 województwa tzn. operacja obejmuje zakresem 

grupę docelową z jednego, dwóch lub trzech województw) 

• Wniosek należy zszyć, zbindować lub spiąć w segregatorze 

• Partner KSOW powinien posiadać w swej siedzibie egzemplarz złożonego wniosku 

wraz z załącznikami (i ewentualną korektą) 

 
Należy korzystad z Instrukcji wypełniania wniosku i „Przewodnika po ocenie wniosku”   



Omówienie formularza wniosku  

o wybór operacji 
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Złożony wniosek musi być kompletny! 
 

Przy składaniu wniosku należy pamiętać: 
 

 

 Formularze obowiązkowe: 
 

 Formularz wniosku o wybór operacji 

 Załącznik nr 1 „Zestawienie rzeczowo-finansowe” 

 Załącznik nr 2 „Wkład własny” – jeśli dotyczy 

 Załącznik nr 3 „Formy realizacji operacji” 

 Załącznik nr 4 „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT” – jeśli dotyczy 

 Załącznik nr 5 „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych” – nie jest składany 

 Formularz wniosku zapisany na informatycznym nośniku danych w formacie 

umożliwiającym edycję tekstu – powinien być tożsamy z wersją papierową wniosku  

i załączników 

 Oświadczenie partnera KSOW informujące o tym, że: 

wniosek o wybór tej samej operacji nie został złożony do innej jednostki  

   w ramach konkursu nr 3/2019 oraz  

nie została zawarta umowa na realizację tej operacji w ramach tego konkursu 

 Należy korzystad z Instrukcji wypełniania wniosku i „Przewodnika po ocenie wniosku”   



Omówienie formularza wniosku  

o wybór operacji 
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Złożony wniosek musi być kompletny! 
 

Przy składaniu wniosku należy pamiętać : 
 

 

 Dokumenty pozostałe: 
 

 Deklaracja dodatkowego partnera KSOW uczestniczącego w realizacji operacji o zobowiązaniu 

się do poniesienia wkładu własnego – jeśli dotyczy 

 Umowa partnerstwa / umowa konsorcjum / list intencyjny – jeśli dotyczy 

 Oświadczenie dodatkowego partnera KSOW, że wniosek o wybór tej samej operacji nie został 

złożony do innej jednostki w ramach konkursu nr 3/2019 oraz że nie została zawarta umowa na 

realizację tej operacji w ramach tego konkursu – jeśli dotyczy 

 Oświadczenie partnera KSOW, że w terminie realizacji operacji co najmniej połowę jej grupy 

docelowej będą stanowić osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich  

– jeżeli dotyczy 

 Oświadczenie partnera KSOW, że dodatkowy partner KSOW nie jest jego pracownikiem oraz nie 

pełni żadnej funkcji w organie zarządzającym partnera KSOW – jeżeli dotyczy 

 
Należy korzystad z Instrukcji wypełniania wniosku i „Przewodnika po ocenie wniosku”   



Omówienie formularza wniosku  

o wybór operacji 
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Złożony wniosek musi być kompletny! 
 
 

Przy składaniu wniosku należy pamiętać : 
 

 

 Dokumenty pozostałe: 
 

 Dokument potwierdzający upoważnienie osoby, która podpisała wniosek do 

reprezentowania partnera KSOW – składany, jeśli takie upoważnienie zostało udzielone 

 Dokument potwierdzający upoważnienie do poświadczania za zgodność z oryginałem 

kopii dokumentów załączanych do wniosku w przypadku, gdy te kopie poświadczyła 

inna osoba niż ta, która podpisała wniosek – składany, jeśli takie upoważnienie zostało 

udzielone 

 Inne – można dołączyć inne dodatkowe dokumenty, które nie są wymienione w części V  

pkt 8 formularza wniosku o wybór operacji do realizacji.  

 

 Należy korzystad z Instrukcji wypełniania wniosku i „Przewodnika po ocenie wniosku”   



Omówienie formularza wniosku  

o wybór operacji 
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 Termin realizacji operacji niezgodny z terminem ogłoszonym w konkursie 

 Wniosek złożony na niewłaściwym formularzu lub niekompletny 

 Brak podpisu lub podpis osoby nie posiadającej upoważnienia 

 Wniosek wypełniony niezgodnie z „Instrukcją wypełniania formularza wniosku…” 

 Brak dołączonych dokumentów wymienionych we wniosku jako załączniki do wniosku, w tym: 

 dokumentów potwierdzających spełnienie warunków i kryteriów wyboru 

 brak dołączonego formularza wniosku zapisanego na informatycznym nośniku danych  

w formacie umożliwiającym edycję tekstu 

 Brak spójności pomiędzy informacjami zawartymi w „Zestawieniu rzeczowo-finansowym” (zał. 1)  

a „Formą realizacji operacji” (zał. 3) 

 Wniosek o wybór operacji nie zawiera prawidłowego pod względem rachunkowym budżetu operacji.  

  Przesłanki wezwania partnera KSOW do korekty / uzupełnienia wniosku (7 dni): 

UWAGA!   Dopuszcza się 1-krotne wezwanie do uzupełnienia braków 

 



Omówienie formularza wniosku  

o wybór operacji 
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Przesłanki pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia: 

 Wniosek o wybór operacji złożony po terminie ogłoszonym o konkursie 

 Brak pełnej nazwy oraz adresu partnera KSOW i brak możliwości ustalenia  

na podstawie posiadanych danych 

 Wnioskodawca nie jest partnerem KSOW – brak rejestracji w bazie  

partnerów KSOW 

 Brak zgodności operacji z celem lub celami KSOW wskazanymi przez  

partnera KSOW na podstawie mierzalnych wskaźników realizacji celu 

wskazanych we wniosku 

 Zakres operacji nie mieści się w zakresie jednego działania KSOW  

wskazanego w ogłoszeniu o konkursie 

 Brak spójności operacji z działaniem KSOW na podstawie  

mierzalnych wskaźników realizacji operacji wskazanych we wniosku 

    Wniosek nie podlega dalszej ocenie 



Omówienie formularza wniosku  

o wybór operacji c.d.: 
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Przesłanki pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia c.d.: 

       

 Zakres tematyczny operacji nie odpowiada jednemu z priorytetów  

PROW 2014-2020 wskazanych we wniosku 

 W ramach tego samego konkursu została zawarta umowa na realizację  

tej operacji lub został złożony wniosek o wybór operacji do innej jednostki 

 Operacja zawiera koszty rodzajowo niezgodne z kosztami,  

które mogą być ponoszone przez partnerów KSOW 

 W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie lub zakresie  

wskazanymi w wezwaniu 

 W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie wykraczającym  

poza zakres wezwania  

    Wniosek nie podlega dalszej ocenie 
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2019 r. 

 

KONSULTACJE Z PARTNERAMI KSOW (SPOTKANIA) 

21 stycznia 2019 r. – 8 lutego 2019 r. 

 

KONTAKT  TELEFONICZNY 

 77 44 83 205 

 77 44 83 216 

 77 44 83 231 

E-MAIL:  

ksow@opolskie.pl 
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Konkurs  dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2019 

     

 
 

Kwalifikowalnośd kosztów operacji  
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Koszty poniesione na realizację operacji  
 

refundowane są do 100% kosztów kwalifikowalnych 
 

     Należy pamiętad, aby były: 
 

1) uzasadnione zakresem operacji, 

2) niezbędne do osiągnięcia celu operacji, 

3) racjonalne, 

4) rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania,  

5) spójne z obowiązującymi przepisami, 

6) ujęte na liście kosztów podlegających refundacji  

 

 

Konkurs  dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2019 
Kwalifikowalnośd kosztów operacji  
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Konkurs  dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2019 
Kwalifikowalnośd kosztów operacji  

          Koszty kwalifikowalne obejmują koszty : 

 

1) dostaw i usług, w tym wynagrodzeo  bezosobowych, 

2) podróży służbowych pracowników partnera KSOW, 

3) nagród  rzeczowych i finansowych dla laureatów konkursów. 
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Konkurs  dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2019 
Kwalifikowalnośd kosztów operacji  

              

              Koszty niekwalifikowalne obejmują koszty: 

1) zakupu środków transportu, 

2) związane z umową leasingu środków transportu, zakooczonego przeniesieniem prawa 
własności tych środków transportu, 

3) zakupu alkoholu, z wyjątkiem alkoholu wpisanego na listę produktów tradycyjnych,  

4) kursów języka obcego; 

5) zakupu nieruchomości; 

6) remontów i modernizacji pomieszczeo; 

7) oprawy muzycznej/artystycznej,  

8) inwestycyjne, dotyczących nabycia: 

• rzeczy (przedmiotów materialnych), które nie zostaną zużyte w trakcie realizacji operacji  
i doprowadzą do zwiększenia majątku partnera KSOW 

• praw majątkowych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych. 

Koszty dostaw i usług , które mogą byd ponoszone w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej przez 
partnera KSOW z własnym pracownikiem przekraczające wartośd szacunkową netto  30 000 EUR  
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Konkurs  dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2019 
Racjonalnośd kosztu kwalifikowalnego  

              

      Uzasadnienie racjonalności kosztu w zestawieniu rzeczowo-finansowym: 

Czy dany koszt odpowiada cenom rynkowym tj.  : 

1)  wskazad należy metody rozeznania rynku oraz 

2)  nazwy wykonawców (sprzedających usługi/towary), u których 
dokonano rozeznania rynku z podaniem proponowanych cen 
oraz uzasadnieniem dokonanego wyboru cenowego.  

Wystarczające jest podanie kosztu uśrednionego.   
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Akty prawne  
- obowiązujące 

Akty prawne  
- obowiązujące 

Konkurs  dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2019 
Racjonalnośd kosztu kwalifikowalnego  

Uzasadnienie racjonalności kosztu w zestawieniu rzeczowo-finansowym: 

 
1) Oznacza oszacowanie wartości zamówienia przez rozeznanie 

cen u co najmniej trzech  potencjalnych wykonawców; 
2) Oszacowanie wartości zamówienia powinno nastąpid  

w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące poprzedzające dzieo 
złożenia wniosku o wybór operacji;   

3) Metody rozeznania rynku m.in.: 
- Zapytanie ofertowe wysłane do co najmniej trzech 

potencjalnych wykonawców, 
- Wydruki ze stron internetowych co najmniej trzech ofert 

cenowych.  
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Konkurs  dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2019  

Zasady wyboru wykonawcy 

Należy pamiętad o zasadach wyboru wykonawcy 
podejmując się realizacji operacji począwszy od dnia 
następującego po złożeniu wniosku o jej wybór. 
Aby wszystkie wydatki były dokonywane zgodnie  
z rozporządzeniami, regulaminem konkursu  
i instrukcjami.   
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Konkurs  dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2019  

Zasady wyboru wykonawcy 

Partner KSOW jest zobowiązany do ponoszenia kosztów 
kwalifikowalnych w wyniku wyboru wykonawców 
poszczególnych zadao ujętych w zestawieniu  
rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem  
trybu konkurencyjnego lub zastosowaniem ustawy Pzp.  
 

W zależności od typu Beneficjenta tj. Partnera KSOW  
oraz wysokości wartości szacunkowej netto danego 

zamówienia (zadania). 
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Akty prawne  
- obowiązujące 

Akty prawne  
- obowiązujące 

  

Konkurs  dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2019 

Zasady wyboru wykonawcy 

 

Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy PZP 

Plan 
zamówieo 

publicznych 
podmiotu 

Wartośd szacunkowa netto  
zamówienia powyżej  

 30 000 EUR 

Przetarg 
nieograniczony lub 

ograniczony  

Wartośd szacunkowa netto 
zamówienia poniżej  

30 000  EUR 

Rozeznanie  

rynku 
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Akty prawne  
- obowiązujące 

Akty prawne  
- obowiązujące 

  

Konkurs  dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2019 

Zasady wyboru wykonawcy 

 

Wartośd szacunkowa netto 
zamówienia powyżej 

30 000 EUR 

Tryb  

konkurencyjny 

art. 43 a  ustawa ROW 

Wartośd szacunkowa netto 
zamówienia  poniżej  

30 000 EUR netto 

Rozeznanie rynku   

Podmioty niezobowiązane do stosowania ustawy PZP 



Zapytania ofertowe  
i zebranie ofert cenowych 

Notatka służbowa z wyboru najkorzystniejszej 
oferty  

Zaciągnięcie zobowiązania finansowego 
- forma pisemna 
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Konkurs  dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2019 

Zasady wyboru wykonawcy   

 
umowa 

 

 
zlecenie 

 

 lub 
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Akty prawne  
- obowiązujące 

Akty prawne  
- obowiązujące 

 -  

Konkurs  dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2019 

Zasady wyboru wykonawcy  - Rozeznanie rynku 

 
Wymagania dotyczące  zapytania ofertowego: 

1) forma pisemna  

2) opis przedmiotu zamówienia : 

 jednoznaczny i wyczerpujący, zawierający  wszystkie wymagania i okoliczności mogące mied wpływ na 
sporządzenie oferty, zawiera termin realizacji zadania, nie odnosi się do określonego znaku towarowego, patentu, 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione zadaniem i został określony zakres 
równoważności; 

3) warunki udziału w postępowaniu: 

nie utrudniają uczciwej konkurencji oraz zapewniają równe traktowanie wykonawców, a  także opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków, chyba że beneficjent nie przewiduje warunków udziału w tym 
postępowaniu; 

4) dwa kryteria oceny oferty (1 cena): 

-które nie utrudniają uczciwej konkurencji oraz zapewniają równe traktowanie wykonawców, a także informację  
o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, 

-opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny oferty, który nie utrudnia uczciwej 
konkurencji oraz zapewnia równe traktowanie wykonawców 

a) wskazanie terminu, miejsca i sposobu składania ofert; 

b) wskazanie przesłanek odrzucenia oferty tj.:  

c) informacja o współfinansowaniu z UE + wizualizacja PROW 2014-2020 

 

 



 

Wymagania dotyczące  złożonej oferty w zapytaniu ofertowym : 
 

1) forma pisemna, 

2) oferta powinna zawierad: cenę jednostkową netto, cenę jednostkową brutto, stawkę VAT, 
całkowita wartośd brutto (należy pamiętad o przejrzystości wyliczeo), 

3) oferta musi byd opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierad datę 
sporządzenia, 

4) oferta musi odpowiadad treści zapytania, 

5) informacja o współfinansowaniu z UE + wizualizacja PROW 2014-2020, 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) jej treśd nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2) została złożona przez podmiot: 

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta 
wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych  
w zapytaniu ofertowym lub 

b) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 
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Konkurs  dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2019 

Zasady wyboru wykonawcy  - Rozeznanie rynku 



 

Wymagania dotyczące notatki służbowej z wyboru najkorzystniejszej oferty : 

 forma pisemna, 

 w ramach jakiej operacji? co było przedmiotem zapytania ofertowego? 

 wskazanie terminu składania ofert, 

 wskazanie kryterium oceny ofert, 

 do kogo kierowaliśmy zapytanie ofertowe, 

 kto odpowiedział w terminie na zapytanie ofertowe, 

 zestawienie ofert, wskazanie najkorzystniejszej oferty i wartości zamówienia, 

 datę sporządzenia notatki i podpis Zamawiającego ( partnera KSOW) lub osoby upoważnionej 

 informacja o współfinansowaniu z UE + wizualizacja PROW 2014-2020 

 załączniki do sporządzonej notatki : wzór zapytania ofertowego wraz załącznikami (jeśli były), 
dowody potwierdzające wysłania zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców   + oferty 
, które wpłynęły w terminie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  
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Konkurs  dla partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2019 

Zasady wyboru wykonawcy  - Rozeznanie rynku 
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Zasady wizualizacji 
 PROW 2014-2020 

             „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
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Wytyczne i zasady oznakowania operacji zawierają: 
 

 
 Umowa na realizację operacji w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 - §11 Promocja i informacja 
 
 

 Księga Wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (wydanie obowiązujące od dnia 1 września 2017 r.) 
opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

  
 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy/  

 

 

 

 Załącznik III do Rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) nr 808/2014 z dn. 17 lipca 2014 r. 

Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2016/669 z dn. 28 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie 
(…) 

 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach 
PROW 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 1549) z poźn. zmianami 

 

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
Źródło 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy/
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 Partner KSOW jest zobowiązany do informowania  

i rozpowszechnia informacji o realizowanej 

operacji w całym okresie realizacji operacji  

tj. od dnia rozpoczęcia realizacji operacji do dnia 

refundacji kosztów bez względu na wysokość kosztów 

kwalifikowalnych. 

 
 

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
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Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
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Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 

 Przykład oznakowania: 

                                                               

                                       

                                           

                                                                

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

 

 

TREŚĆ 

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  

„Krajowa Sied Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
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Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
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Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
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Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
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Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 

 

 

 

WAŻNE: 

!  Pamiętajmy o zdjęciach z realizowanych 

projektów z widoczną wizualizacją PROW  

2014-2020 
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 Zamieszczenie plakatu formatu A3 w siedzibie Partnera KSOW 
 

 

Plakat zawiera: 

 Logotypy w poziomie, w kolejności: symbol Unii Europejskiej, (może być logo 

Partnera KSOW), logo KSOW, logo PROW 2014-2020 

 Slogan - „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” 

 Tytuł realizowanej operacji 

 Cel operacji 

 Zdanie - Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 

2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 Zdanie: Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 



  COPYRIGHT ©2019 UMWO D OW   –   WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE   

 

 Partner KSOW przekazuje na adres mailowy KSOW 

(ksow@opolskie.pl) informację o realizowanej operacji z wizualizacją 

PROW 2014-2020 i po jej zakończeniu w celu zamieszczenia ich na 

stronie KSOW, a także zamieszcza te informacje na swojej stronie 

internetowej, jeżeli taka strona istnieje. 

 

 Partner KSOW informuje uczestników realizowanej operacji o:  

 

 wsparciu realizowanej operacji ze środków KSOW,  

 możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW poprzez portal 

internetowy http://ksow.pl  

oraz zamieszcza link do strony internetowej Komisji EU dotyczącej 

EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-

2020_pl 

 
 

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 

http://ksow.pl/
http://ksow.pl/
http://ksow.pl/
http://ksow.pl/
http://ksow.pl/
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 Logotypy wraz ze sloganami umieszczamy :  

 

w miejscu poszczególnej formy realizacji operacji m.in. stoiskach 

wystawienniczych, targach, spotkaniach, konferencjach, warsztatach, 

seminariach: na plakatach, tablicach, banerach, rollupie lub w innej formie o 

min. rozmiarze A3; 

na dokumentach upublicznianych i przeznaczonych dla uczestników 

operacji w czasie jej trwania: materiałach szkoleniowych, konferencyjnych, 

prezentacjach multimedialnych, listach obecności, zaproszeniach, materiałach 

wizualnych, certyfikatach, świadectwach; 

na materiałach medialnych: spotach reklamowych, filmach, artykułach / 

wkładkach w prasie; publikacjach, analizach i ekspertyzach, 

na swojej stronie internetowej, jeżeli taka strona istnieje; 

na przedmiotach reklamowych: długopisach, notesach, piłkach, skarbonkach 

itp.         

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
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Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
Wprowadzenie 

Warunki wykonania materiałów promocyjnych: 
 

  ujęte w budżecie operacji i stanowią jedną ze składowych operacji  
 

  musi zostać ściśle określona grupa odbiorców 
 
  dostosowane i przydatne dla danej grupy odbiorców 
 
  materiały promocyjne nawiązujące do charakteru operacji (szkolenia: notesy,    

 długopisy, itp.)  
 
  musi zostać uwzględniony sposób ich dystrybucji/emisji 
 
 

UWAGA!  
 

 materiały promocyjne nie są realizowane jako samodzielna operacja 
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Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
Wizualizacja logotypów/znaków i sloganów 

Kolejność  zamieszczania elementów wizualizacji: 
logotypów/znaków 

 

Logotypy umieszczamy w poziomie od lewej strony:   
 

 symbol UE (bez napisu po prawej stronie symbolu Unii Europejskiej chyba, że  dodatkowo 

umieszczamy logotyp Urzędu Marszałkowskiego lub logotyp Gminy lub też Godło Paostwowe to wtedy 

napis jest obowiązkowy ); 
 

 logo beneficjenta;  
 
  logo KSOW; 
 
 logo PROW 2014-2020. 

 
 Żaden logotyp nie może byd większy od symbolu UE licząc wysokością 
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Cztery slogany (zdania) stosowane w zależności od formy 

realizacji operacji: 

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
Wizualizacja logotypów/znaków i sloganów 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
 

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi  

 
 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sied Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

 Za treśd informacji odpowiada (nazwa Partnera KSOW) 
 
 

Brak zastosowania zasad wizualizacji bądź niepoprawne zastosowanie = kara 
finansowa 

 
Niezastosowanie lub zastosowanie zasad wizualizacji niezgodnie ze standardami, o których mowa  
w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 
2014 r. (…), dla działań informacyjnych i reklamowych wynosi 1% kary. 
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Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
Sposoby oznakowania poszczególnych form realizacji 
operacji 

 Forma realizacji: warsztat, spotkanie, szkolenie, seminarium, 

konferencja, impreza o charakterze plenerowym, olimpiada, 

konkurs 
 

 Narzędzia wizualizacji :  

  plakat 

  tablica 

  baner 

  rollup 

  inna forma o minimalnym rozmiarze A3, 

  dokumenty upublicznione i przeznaczone dla uczestników   operacji w czasie jej trwania i 

miejscu realizacji formy operacji  

  strona internetowa Partnera KSOW, jeżeli taka strona istnieje 
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Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
Sposoby oznakowania poszczególnych form realizacji 
operacji 

 Forma realizacji: Druk materiałów/publikacji 

zawierających treści merytoryczne 

 

 Narzędzia wizualizacji :  

  artykuł w prasie 

  książka 

  album 

  folder 

  ulotka 

  broszura  
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Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
Sposoby oznakowania poszczególnych form realizacji 
operacji 

 Przykład oznakowania: 

 

 

                                                                                   może być logo Partnera KSOW 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  

„Krajowa Sied Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Za treśd informacji odpowiada ……………………………………………………………………………………… 

Ważne:  

 Wizualizacja zamieszczana jest w widocznych miejscach tj. na stronie tytułowej 

publikacji (pierwszej stronie okładki), a w publikacjach bez okładek - na ich pierwszych 

stronach. 

 W przypadku druku materiałów bez treści merytorycznej nie musi byd zapisu:   

Za treśd informacji odpowiada  
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Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
Sposoby oznakowania poszczególnych form realizacji 
operacji 

 

 Materiały Promocyjne tzw. gadżety 

Uwaga!  Symbol UE nie może być mniejszy niż znak PROW 2014-2020. 

Elementy wizualizacji (logotypy i napisy) muszą być widoczne bezpośrednio na zewnętrznej stronie 

gadżetu. 

Dopuszczalne jest oznakowanie w formie np. wszywki (apaszki, stroje ludowe, koszulki) 

W przypadku, gdy gadżet znajduje się w opakowaniu (etui, pudełko, torba) opakowanie należy  

oznakować tak jak gadżet.  

Wszystkie oznaczenia materiałów promocyjnych powinny być wykonane w sposób trwały, trudny do 

usunięcia. 

Uwaga!  

W sytuacji, jeśli wielkość powierzchni, na której mają być zamieszczone elementy wizualizacji nie pozwala 

zachować czytelności logo PROW 2014-2020 i sloganów, wówczas przedmioty promocyjne nie mogą być 

wykonywane.  

 

Do KSOW wraz z fakturą przekazujemy zaakceptowany projekt materiału informacyjnego lub 

promocyjnego, jeden egzemplarz takiego materiału lub jego zdjęcia z widoczną wizualizacją. 
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Forma realizacji: SPOT RADIOWY niezawierający treści merytorycznych np. informujący 

o wydarzeniu 

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
Sposoby oznakowania poszczególnych form realizacji operacji 

 

  Narzędzia wizualizacji:  

 Lektor czyta slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie” 

 Emisja na początku lub końcu materiału lub w trakcie trwania materiału  

 Czas emisji wystarczający na wyraźne i czytelne przeczytanie sloganu 

  Forma realizacji: AUDYCJA RADIOWA zawierająca treści merytoryczne np. relacja  

z wydarzenia 

  Narzędzia wizualizacji:  

Lektor czyta tekst na początku lub końcu materiału lub w trakcie trwania materiału, z czasem emisji 

wystarczającym na wyraźne przekazanie następujących elementów:  

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 

wiejskie”  

 Za treść informacji odpowiada …………………………………………………………  

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 
Sposoby oznakowania poszczególnych form realizacji operacji 

Forma realizacji: SPOT TELEWIZYJNY niezawierający treści merytorycznych 

np. informujący o wydarzeniu   
 

  Narzędzia wizualizacji: Tablica lub kadr z logotypami i sloganem 

                                                           może być logo Partnera KSOW 

 

 

   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 Emisja tablicy/planszy/kadru na początku lub końcu materiału lub w trakcie trwania materiału 

 Czas emisji planszy – min. 3 sekundy 

 

  Forma realizacji: AUDYCJA/PROGRAM TELEWIZYJNY zawierające treści 

merytoryczne np. relacja z wydarzenia 

  Narzędzia wizualizacji: Tablica lub kadr z logotypami i sloganami zamieszczony na początku, z czasem 

emisji umożliwiającym zapoznanie się z tymi elementami i informacją, jednak nie krótszym niż 3 sekundy 

 

 Za treść informacji odpowiada  …………………………………………………………  

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 

 Audycja/Program współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sied Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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BIBLIOGRAFIA – ważne strony www 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich  

JR KSOW Województwa Opolskiego dokumentacja konkursu 3/2019, w tym:  

Plan Działania KSOW 2014-2020 (maj 2018)  

Podręcznik kwalifikowalności kosztów (luty 2018)  

http://opolskie.ksow.pl/news/entry/14058-konkurs-nr-32019-dla-partnerow-ksow.html  

Pytania i odpowiedzi MRiRW do konkursu 1/2017 oraz do konkursu 2/2018  

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/faq-konkurs-nr-12017      https://www.gov.pl/web/rolnictwo/faq-konkurs-nr-22018  

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 wraz z logotypami 

https://bip.opolskie.pl/2016/09/dzialania-informacyjne-prow-2014-2020/  

Rejestracja w bazie partnerów KSOW:  http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html  

 

 

 

 

 

 

 Dziękuję za uwagę  
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