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Ogłoszenie o konkursie 

Konkurs nr 6/2022 dla Partnerów KSOW został opublikowany przez Jednostkę 
Regionalną KSOW Województwa Pomorskiego na stronach www:

 dprow.pomorskie.eu 
 pomorskie.ksow.pl 

Termin składania wniosków

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach 
od 14 lutego do 28 lutego 2022 roku.



Jednostka Regionalna KSOW Województwa Pomorskiego przyjmuje 
wnioski Partnerów KSOW w zakresie dotyczącym następujących 
działań:

Działanie 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 - limit 50 000 zł

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w 
rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na 
rzecz tego rozwoju – limit 250 000 zł

Działanie 9: Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników 
wspólnych inwestycji – limit 195 000 zł

Działanie 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw 
służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, 
niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób
wykluczonych społecznie - limit 100 000 zł



Forma składania wniosków o wybór operacji

 Wnioski o wybór operacji należy składać na piśmie w postaci papierowej 
podpisanej własnoręcznie lub elektronicznej (ePUAP) podpisanej elektronicznie, na 
aktualnym formularzu udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Jednostki Centralnej (CDR) i Jednostki Regionalnej 
(UMWP).

 W przypadku złożenia wniosku w wersji papierowej, wniosek należy złożyć również 
w wersji elektronicznej z możliwością edycji na nośniku danych, np. płycie CD, 
pendrive.

Sposób składania wniosków o wybór operacji
 Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście, za pośrednictwem innej osoby, 

w tym pełnomocnika, albo za pomocą przesyłki pocztowej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Wniosek może być złożony 
również w postaci elektronicznej na adres skrzynki podawczej w ePUAP.



Obszar objęty konkursem
Wnioski o wybór operacji należy składać do: 

• w przypadku operacji jednorocznych obejmujących nie więcej niż 3 
województwa – do jednostki regionalnej KSOW w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa - Departament Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (o wyborze właściwej jednostki regionalnej decyduje 
grupa docelowa z którego województwa pochodzi, w przypadku gdy grupa 
docelowa pochodzi z dwóch lub trzech województw – decyduje 
większość),

• w przypadku operacji jednorocznych i dwuletnich realizowanych w 4 
województwach lub więcej – Do jednostki centralnej KSOW, czyli Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie.

Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz 
godziny w których należy składać te wnioski, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.



Termin zakończenia realizacji operacji

Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w zakresie 
rzeczowym nie później niż w dniu 31 października 2022 roku. 

Koszty kwalifikowalne można ponosić najpóźniej do dnia złożenia poprawnie 
wypełnionego i kompletnego wniosku o refundację, składanego po 
zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego. 

Ponoszenie kosztów kwalifikowalnych może nastąpić najwcześniej w dniu 
następującym, po dniu złożenia wniosku, przy czym jednym z warunków 
refundacji tych kosztów jest zawarcie umowy na realizacje operacji. Jeżeli
koszty zostaną poniesione, a umowa nie zostanie zawarta – nie zostaną one 
zwrócone Partnerowi KSOW.



Najważniejsze zmiany w konkursie względem lat 
poprzednich 

Najważniejsze zmiany dotyczą:

• tematu operacji - można wybrać tylko jeden temat operacji!

• formy realizacji operacji

 w przypadku szkoleń/warsztatów/spotkań itp. z uwagi na epidemię 
zalecanym jest, by forma była realizowana w sposób zdalny/online

 formą realizacji operacji nie może być:

• wyjazd studyjny zagraniczny, jak również żadna inna forma, która 
wiązałaby się z wyjazdem za granicę,

• targi, impreza plenerowa oraz wystawa



Tematy operacji 1/3
1. Klimat, środowisko i biogospodarka – wymiana i upowszechnianie wiedzy i 

doświadczeń dotyczących

2. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz poprawa sytuacji rolnika w łańcuchu 
dostaw – wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących

3. Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi – wymiana i upowszechnianie wiedzy i 
doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów 
lokalnych

4. Rozwój lokalny – wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących

5. Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich – wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń 
dotyczących

6. Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ograniczania strat i 
marnotrawstwa w łańcuchu dostaw żywności

7. Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących zarządzania 
wodami opadowymi, w tym małej retencji i oszczędnego gospodarowania wodą w 
rolnictwie i na obszarach wiejskich



Tematy operacji 2/3
• Operacja może dotyczyć tylko jednego tematu wybranego spośród

tematów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie

• W celu ułatwienia wyboru tematu i opisaniu operacji zgodnie z nim, przy

poszczególnych tematach wskazano ich zakres

• Zakresy przypisane do danego tematu, są katalogiem zamkniętym, co

oznacza że operacja nie może dotyczyć innych kwestii, niż wskazane

• Operacja może dotyczyć co najmniej jednej kwestii z zakresu wskazanego

przy danym temacie

• Jeżeli operacja realizowana będzie przez kilka form realizacji operacji (np.

warsztaty, konkurs, kampania w intrenecie) każda z tych form musi

dotyczyć tego samego tematu

• Wybierając temat należy mieć na uwadze prawidłowe jego

przyporządkowanie do działania KSOW (przyporządkowanie tematów

operacji do działań KSOW zostało wskazane w Instrukcji wypełniania

wniosku o wybór)



Tematy operacji 3/3

Działania KSOW (dla których określone limity w ramach konkurs 6/2022 w 

województwie pomorskim)

Tematy operacji do 

wyboru przez partnerów 

KSOW w konkursie

4.  Szkolenia i Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych 

Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie 

współpracy miedzy terytorialnej i międzynarodowej.

4

6. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w 

rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów 

działań na rzecz tego rozwoju.

1, 2, 3, 4, 5, 6,7 

9. Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników 

wspólnych inwestycji.

2, 4, 5, 6

11.  Aktywizacja mieszkańców wsi ma rzecz podejmowania inicjatyw 

służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, 

młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowej i innych osób 

wykluczonych społecznie.

2, 3, 4



Kwalifikowalność kosztów operacji 1/2
Koszty są kwalifikowalne, jeżeli spełniają trzy warunki:

• są uzasadnione zakresem operacji,

• niezbędne do osiągnięcia celu,

• racjonalne.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

• dostawy i usługi, w tym wynagrodzenia bezosobowe,

• podróże służbowe pracowników Partnera KSOW (diety, przejazdy, dojazdy 
środkami komunikacji miejskiej, noclegi),

• nagrody rzeczowe i finansowe dla laureatów i osób nagrodzonych w 
konkursach.

Lista kosztów kwalifikowalnych wskazana jest w instrukcji i  Podręczniku 
kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej.



Kwalifikowalność kosztów operacji 2/2

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:

• Zakupu środków transportu,

• Umów leasingu środków transportu,

• Zakupu alkoholu, z wyjątkiem alkoholu wpisanego na listę produktów 

tradycyjnych zakupionego w celu promocji dziedzictwa kulturowego regionu 

w którym jest wytwarzany,

• Kursu języka obcego,

• Zakupu nieruchomości,

• Remontów i modernizacji pomieszczeń,

• Oprawy muzycznej/artystycznej, z wyjątkiem oprawy stanowiącej 

merytoryczną część operacji,

• Autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych i licencji,

• Utworzenia albo modernizacji strony, aplikacji lub innych narzędzi 

internetowych.



Ocena wniosków o wybór operacji –

Zasady ogólne

 Ocena wniosków dokonywana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku o wybór 
operacji  i załącznikach oraz informacji lub dokumentów do wniosku złożonych przez 
Partnera KSOW na wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku;

 Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o Przewodnik po ocenie wniosku; 

 Ocena wniosków obejmuje ocenę formalną, warunków wyboru operacji oraz spełnienia 
kryteriów wyboru operacji;

 Proces oceny wniosków liczony jest od dnia następującego po dniu zakończenia naboru 
wniosków do dnia ogłoszenia na stronach internetowych listy operacji 
ocenionych i trwa do 75 dni;

 Wezwanie Partnera KSOW do uzupełnienia wniosku wstrzymuje bieg tego terminu.



Ocena wniosku pod względem spełnienia 
wymogów formalnych 1/4

1. Wniosek o wybór operacji został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o  konkursie, 
tj. od 14 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

2. Wniosek o wybór operacji zawiera pełną nazwę oraz adres Partnera KSOW lub adres można 
ustalić na podstawie posiadanych danych

3. Wniosek o wybór operacji został złożony przez Partnera KSOW

Podmiot składający wniosek musi być zarejestrowany w bazie partnerów KSOW dostępnej 
na portalu internetowym KSOW na dzień złożenia wniosku.

4. Wniosek o wybór operacji został złożony do jednostki wskazanej w ogłoszeniu o    
konkursie 
W przypadku operacji zgłaszanych do jednostek regionalnych (urzędów marszałkowskich) –
zgłaszane operacje realizowane są na poziomie co najmniej jednego województwa, lecz nie 
więcej niż 3 województw. 



Ocena wniosku pod względem spełnienia 
wymogów formalnych 2/4

5. Termin realizacji operacji jest zgodny z terminem realizacji operacji określonym w ogłoszeniu 
o konkursie
Rozpoczęcie realizacji operacji może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia 
wniosku o wybór operacji. 

6. Wniosek o wybór operacji został złożony na właściwym formularzu z zachowaniem formy i 
sposobu wskazanego w ogłoszeniu o konkursie

Ocena polega na sprawdzeniu, czy wersja formularza wniosku, na którym Partner KSOW złożył 
wniosek, jest tożsama z aktualną wersją formularza dostępną na stronie internetowej i wskazaną 
w ogłoszeniu o konkursie oraz czy wniosek został złożony przesyłką pocztową w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo pocztowe lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

7. Wniosek o wybór operacji został podpisany przez Partnera KSOW

Wniosek o wybór operacji oraz załączniki do wniosku podpisuje osoba lub osoby upoważnione do 
reprezentacji Partnera KSOW. 



Ocena wniosku pod względem spełnienia wymogów 
formalnych 3/4

8. Wniosek o wybór operacji został wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku
Oceniana jest zgodność wypełnionego wniosku i załączników z instrukcją ich wypełniania. 
Należy zwrócić uwagę, czy wszystkie pola, których nie można pozostawić pustych albo wpisać w 
nich n/d, zostały wypełnione i czy podano w nich wymagane dane.

9. Do wniosku o wybór operacji załączono dokumenty niezbędne do dokonania wyboru 
operacji, w tym:
1) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;
2) dokument potwierdzający upoważnienie osoby, która podpisała wniosek, do reprezentowania 
Partnera KSOW ubiegającego się o wybór operacji – w przypadku gdy takie upoważnienie zostało 
udzielone;
3) dokumenty  potwierdzające  spełnienie warunków i kryteriów wyboru operacji, których wykaz 
zawiera formularz tego wniosku;
4) formularz tego wniosku w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym edycję tekstu, 
wypełniony danymi, które są zawarte we wniosku składanym w postaci papierowej i 
elektronicznej.



Ocena wniosku pod względem spełnienia wymogów 
formalnych 4/4

10. Wniosek o wybór operacji zawiera prawidłowy pod względem 
rachunkowym budżet operacji

Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w załączniku
nr 1 do wniosku „Zestawienie rzeczowo-finansowe”, załączniku nr 2 do 
wniosku „Wkład własny” i załączniku nr 3 do wniosku „Formy realizacji 
operacji”. Sprawdzana jest spójność wskaźników ilościowych zawartych w 
załączniku nr 3 do wniosku „Formy realizacji operacji” z danymi zawartymi 
w załączniku nr 1 do wniosku „Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji” 
oraz poprawność rachunkowa budżetu. 



Wezwania do uzupełnień

 Jednostka Regionalna KSOW wzywa Partnera KSOW do uzupełnienia 
braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

 Regulamin konkursu dopuszcza dwa wezwania do uzupełnień z 
zastrzeżeniem, że wezwanie drugie nie może dotyczyć zagadnień ujętych w 
pierwszym wezwaniu, których Partner KSOW nie 
upełnił/skorygował/wyjaśnił.

 Uzupełnienie/poprawienie wniosku może być dokonane wyłącznie w 
zakresie oraz terminie wskazanym w wezwaniu.

 W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie lub zakresie wskazanym 
w wezwaniu, a także w przypadku uzupełnień wniosku w sposób 
wykraczający poza zakres objęty wezwaniem, wniosek pozostawia się bez 
rozpatrzenia.



Ocena wniosku pod względem spełnienia 
warunków wyboru operacji 1/3

1. Operacja jest zgodna z co najmniej jednym celem KSOW

Partner KSOW może złożyć wniosek na operację realizującą jeden cel KSOW lub więcej niż jeden 
cel KSOW. W przypadku, gdy Partner KSOW wskaże więcej niż jeden cel KSOW, operacja musi być 
zgodna ze wszystkimi celami KSOW wskazanymi przez Partnera. Wszystkie cele muszą mieć 
określone, mierzalne wskaźniki ich realizacji.  

2.   Zakres operacji mieści się w zakresie jednego z działań KSOW wskazanych w ogłoszeniu 
o konkursie.
Wnioski składa się wyłącznie na działania określone w ogłoszeniu o konkursie. Partner KSOW może 
wybrać tylko jedno działanie w ramach wniosku. Działania KSOW muszą być spójne z celami 
KSOW. Przyporządkowanie działań KSOW do poszczególnych celów KSOW jest określone w części 
III pkt 2 instrukcji wypełnienia formularza wniosku o wybór operacji oraz w §4 ust. 2 Regulaminu 
konkursu.

3. Operacja mieści się w limicie środków przewidzianych na realizację operacji w ramach 
konkursu

Biorąc pod uwagę możliwość przesuwania środków niewykorzystanych na dane działanie do 
innych działań, warunek ten będzie możliwy do weryfikacji dopiero po ocenie wysokości kosztów 
kwalifikowalnych oraz kryteriów wyboru operacji.



Ocena wniosku pod względem spełnienia 
warunków wyboru operacji 2/3

4. Zakres tematyczny i cel operacji odpowiada jednemu z priorytetów PROW na lata 2014–2020 
wskazanych we wniosku.
Partner KSOW może wybrać tylko jeden priorytet dla danej operacji. Temat którego dotyczy 
operacja, musi być spójny z wybranym przez Partnera KSOW priorytetem PROW na lata 2014–
2020.

5. Operacja będzie realizowana na obszarze i w zakresie objętym konkursem. 
Obszar realizacji operacji obejmuje co najmniej jedno województwo, lecz nie więcej niż 3 
województwa. Zakres tematyczny operacji mieści się w zakresie jednego z działań KSOW 
określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020 oraz jest spójny z celami KSOW i 
priorytetami PROW. 

6. W ramach tego konkursu nie został złożony inny wniosek o wybór tej samej operacji do innej 
jednostki, do której można składać wnioski.



Ocena wniosku pod względem spełnienia 
warunków wyboru operacji 3/3

7. Co najmniej 85% zaplanowanych kosztów realizacji operacji, ujętych w zestawieniu rzeczowo-
finansowym, jest kwalifikowanych w ramach dwuletniego planu operacyjnego zgodnie z 
przepisami rozporządzenia PT.

Koszt jest kwalifikowalny, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki – jest uzasadniony zakresem operacji, 
jest niezbędny do osiągnięcia celu operacji oraz jest racjonalny, tj. odpowiada wartości rynkowej. 
Ponadto powinien być rzetelnie udokumentowany, możliwy do zweryfikowania oraz spójny z 
obowiązującymi przepisami, a także nie może być ujęty na liście kosztów niekwalifikowalnych. 
Partner KSOW nie może czerpać korzyści majątkowych w związku z realizacją.

8. Koszty ujęte w załączniku nr 1 do wniosku nie są finansowane z udziałem innych środków 
publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – nie są finansowane z 
udziałem środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżety UE, ze środków 
pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) niepodlegających zwrotowi lub środków stanowiących środki pochodzące z innych źródeł 
zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Ocena dokonywana jest na podstawie oświadczenia Partnera KSOW zgodnie z częścią V pkt 2.10 
lub 2.11 wniosku.



Ocena spełnienia kryteriów wyboru operacji 
(ocena punktowa) 1/6

KRYTERIA OBLIGATORYJNE (1-4):

1. Grupa docelowa operacji została prawidłowo zidentyfikowana biorąc pod uwagę cel, zakres 
i przewidywane efekty realizacji operacji – 1 pkt

Prawidłowa identyfikacja grupy docelowej oznacza, że charakterystyka tej grupy i obszar, z którego 
ta grupa pochodzi, określony na poziomie od jednego do trzech województw, mieszczą się w celu 
operacji. 

2. Forma realizacji operacji jest adekwatna do celu operacji, zakresu i przewidywanych efektów

realizacji operacji – 1 pkt

Adekwatność jest oceniana łącznie w stosunku do trzech elementów: celu, zakresu i przewidywanych 
efektów realizacji operacji. Brak adekwatności choć jednej z form realizacji operacji do jednego z 
tych elementów oznacza, że kryterium nie zostało spełnione i nie przyznaje się punktu



3. Przewidywane efekty realizacji operacji są zgodne z celem KSOW, priorytetem PROW 2014-
2020 i działaniem planu działania wskazanymi we wniosku o wybór operacji oraz został opisany 
przewidywany wpływ jej realizacji na rozwój obszarów wiejskich – 1 pkt

Oceniania jest zgodność przewidywanych efektów realizacji operacji z celem KSOW, tj. czy efekty 
realizacji operacji wpisują się w cel KSOW. Zgodność przewidywanych efektów realizacji operacji z 
działaniem planu działania oznacza, że efekty realizacji operacji mieszczą się w opisie i zakresie 
tematycznym działania KSOW, zawartych w Planie Działania KSOW na lata 2014–2020 z dnia 8 
grudnia 2021 roku.

4. Opis operacji wskazuje, że jej realizacja dotyczy wyłącznie jednego tematu wybranego spośród 
tematów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie – 1 pkt 
Wybierając temat należy mieć na uwadze prawidłowe jego przyporządkowanie do działania KSOW 
wybranego w części III pkt 3 wniosku, zgodnie z instrukcją jego wypełniania. Jeżeli wnioskodawca 
zaznaczył w części III pkt 7 wniosku kilka form realizacji operacji, każda z tych form musi w całości 
dotyczyć tego tematu.

Ocena spełnienia kryteriów wyboru operacji 
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KRYTERIA FAKULTATYWNE (5-9):

5. Co najmniej połowę grupy docelowej operacji stanowią osoby do 35 roku życia 
mieszkające na obszarach wiejskich – 2 pkt – kryterium fakultatywne
Kryterium może zostać uznane za spełnione wyłącznie pod warunkiem, że formy realizacji  
nie będą miały charakteru otwartego, ogólnodostępnego, plenerowego lub masowego. 
Partner KSOW jest zobowiązany do rejestrowania uczestników z grupy docelowej w sposób 
umożliwiający sprawdzenie, czy powyższe kryterium zostało faktycznie spełnione. 
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6. W realizacji operacji będzie brać udział jeden lub więcej dodatkowych partnerów KSOW, z 

których każdy zadeklarował wykorzystanie wkładu własnego do realizacji operacji – 1 pkt –

kryterium fakultatywne

Wnioskodawca i dodatkowy partner KSOW nie mogą być powiązani ze sobą w następujący sposób:

• Pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w linii bocznej 
do drugiego stopnia,

• Są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ze sobą, swoimi zastępcami prawnymi lub członkami 
swoich organów zarządzających lub organów nadzorczych,

• Przed upływem 3 lat od dnia złożenia wniosku o wybór operacji pozostawali ze sobą w stosunku pracy lub 
zlecenia, lub byli członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych u jednego lub drugiego,

• Pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności.

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli udział dodatkowego partnera KSOW w realizacji operacji został opisany we 
wniosku w części VI pkt 2 w polu „Rola w realizacji operacji”, przez wymienienie konkretnych zadań, jakie w 
terminie realizacji operacji wykona dodatkowy partner KSOW, wynikających z umowy partnerstwa/konsorcjum, a 
także dołączono wypełniony załącznik nr 2 i deklarację dodatkowego partnera KSOW uczestniczącego w realizacji 
operacji o zobowiązaniu się do wykorzystania wkładu własnego w realizacji operacji.
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7. Co najmniej jeden partner KSOW, który bierze udział w realizacji operacji, prowadzi działalność w innej 
formie prawnej niż inny partner KSOW, w tym dodatkowy partner KSOW, który bierze udział w realizacji tej 
operacji, w szczególności w formie spółki, stowarzyszenia, lub fundacji, lub jest osobą fizyczną, która nie 
prowadzi działalności gospodarczej - 1 pkt – kryterium fakultatywne

Zbiór różnych form prawnych jest określony m.in. W § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 
2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. poz. 2009, z poźn. zm)

8. Operacja zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% w 
stosunku do zaplanowanych kosztów realizacji zawartych w załączniku nr 1 do wniosku „Zestawienie 
rzeczowo-finansowe”, którego wykorzystanie zostało uzasadnione przez Partnera KSOW pod względem 
zgodności z zakresem operacji, niezbędności do osiągnięcia jej celi oraz racjonalności – 2 pkt – kryterium 
fakultatywne

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden z deklarujących partnerów KSOW – wnioskodawca 
lub dodatkowy partner KSOW – zobowiązał się, że samodzielnie wykorzysta wkład własny, lub co najmniej 
dwóch partnerów KSOW zobowiązało się, że wykorzysta wkład własny w wysokości, która po zsumowaniu 
poszczególnych wkładów będzie wynosić co najmniej 10% w stosunku do zaplanowanych kosztów realizacji 
operacji, zawartych w załączniku nr 1 do wniosku „Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji”, spełniających 
trzy warunki: zgodności z zakresem operacji, niezbędności do osiągnięcia jej celu oraz racjonalności. 
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Kryterium to będzie spełnione zawsze wtedy, gdy ten wkład będzie wynosił co najmniej 10% kosztów 
kwalifikowalnych, niezależnie od tego, kto go zadeklaruje, i czy zrobi to samodzielnie czy wspólnie z innym 
partnerem KSOW. Pod pojęciem „co najmniej dwóch partnerów KSOW” należy rozumieć zarówno Partnera 
KSOW - wnioskodawcę i dodatkowego partnera KSOW, jak również dwóch dodatkowych partnerów KSOW. 
Jeżeli wnioskodawca wskazał, że w realizacji operacji będzie brać udział więcej niż 1 dodatkowy partner KSOW, 
każdy z nich powinien wykazać wkład własny. Jeżeli żaden z partnerów KSOW samodzielnie nie zobowiązał się 
lub co najmniej dwóch partnerów KSOW wspólnie nie zobowiązało się do wykorzystania wkładu własnego w 
wysokości, która po zsumowaniu poszczególnych wkładów wynosić będzie co najmniej 10% w stosunku do 
zaplanowanych kosztów realizacji operacji, zawartych w załączniku nr 1 do wniosku „Zestawienie rzeczowo-
finansowe operacji”, lub Partner KSOW nie uzasadnił wykorzystania wkładu własnego pod względem zgodności 
z zakresem operacji, niezbędności do osiągnięcia jej celu oraz racjonalności, kryterium uznaje się za 
niespełnione.

9. Partner KSOW ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwie, w którym złożył ten 
wniosek (w przypadku wniosku o wybór operacji złożonego do jednostki regionalnej) –
1 pkt – kryterium fakultatywne

Ocena spełnienia kryterium dokonywana jest na podstawie informacji zawartych w części II pkt 1 wniosku.



Lista ocenionych operacji

1.    W oparciu o ostateczną ocenę operacji Jednostka Regionalna KSOW sporządza listę ocenionych 
operacji. 

2.    Operacje wymienione na liście, które uzyskały co najmniej 4 punkty lecz nie zmieściły się w limicie 
środków jakie pozostały po wyborze operacji, są wybierane do realizacji, jeżeli:
 w wyniku nie zawarcia lub rozwiązania umowy na realizacje innej operacji zwolnią się środki, które 

będą wystarczające na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych ustalonych w ocenie. 
 mogą zostać wybrane do realizacji, jeżeli Partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za mniejsze 

środki, jakie zostały po wyborze innych operacji lub zostały zwolnione w wyniku nie zawarcia lub 
rozwiązania umowy, a które nie wystarczą na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych

3.   Jednostka Regionalna KSOW ogłasza listę ocenionych operacji na stronie internetowej 
www.dprow.pomorskie.eu oraz na portalu regionalnym KSOW www.pomorskie.ksow.pl

4.   Po ogłoszeniu listy Jednostka Regionalna KSOW informuje Partnera KSOW, w formie pisemnej o 
wyniku wyboru operacji ze wskazaniem liczby punktów otrzymanych przez operację w ramach oceny 
poszczególnych kryteriów wyboru oraz uzasadnienie tej oceny, a także czy operacja została wybrana 
do realizacji – również o wysokości środków finansowych przyznanych na realizację operacji. Jeżeli 
operacja nie została wybrana tylko dlatego, że nie zmieściła się w limicie środków jakie pozostały po 
wyborze operacji, które zajęły wyższe miejsca na liście, Partner KSOW jest informowany o możliwości 
o której mowa w pkt 2.



Umowa na realizację operacji 

Jednostka Regionalna KSOW, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia ogłoszenia listy
ocenionych operacji, zawiera z Partnerem KSOW umowę na realizację operacji.

Formularz umowy, stanowiący załącznik do ogłoszenia o konkursie, określa m.in.:

1) przedmiot operacji i termin jej realizacji;

2) szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy operacji oraz sposób jej realizacji;

3) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację operacji;

4) cel operacji oraz wskaźniki jego osiągnięcia;

5) zobowiązania do poddania się kontrolom prowadzonym przez tę jednostkę, agencję

płatniczą oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej i innych instytucji uprawnionych do

przeprowadzenia kontroli;

6) warunki i tryb wypłaty środków finansowych z tytułu realizacji operacji;

7) warunki i tryb zwrotu środków finansowych otrzymanych z tytułu realizacji operacji;

8) warunki jej rozwiązania.



Wniosek o refundację

Po zrealizowaniu operacji Partner KSOW składa do Jednostki Regionalnej KSOW wniosek o
refundację kosztów poniesionych na realizację operacji w celu jej rozliczenia i otrzymania
refundacji poniesionych kosztów.

Warunkiem refundacji poniesionych kosztów jest: 

1) zrealizowanie zakresu rzeczowego operacji do dnia 31 października 2022 roku

2) poniesienie związanych z realizacją operacji kosztów kwalifikowalnych nie później niż do 
dnia wynikającego z drugiego wezwania do uzupełnienia braków,

3)   udokumentowanie zrealizowania operacji, w tym poniesienie związanych z tym  kosztów 
kwalifikowalnych, zgodnie z zasadami określonymi w umowie; 

4)   złożenie wniosku o refundację kosztów w terminie określonym w umowie.



Dziękuję za uwagę. 

Jednostka Regionalna 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Województwa Pomorskiego 


