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Opole, 2020 r. 

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

Operacja współfinansowana ze środków UE, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Za treść materiału odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Konkurs 5/2021 
dla partnerów KSOW
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
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Nabór wniosków

Ocena wniosków

Podpisanie umów

Lista rankingowa

Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
INFORMACJE O KONKURSIE

Ogłoszenie konkursu www.opolskie.ksow.pl

04.01.2021-22.01.2021

75 dni (≈ kwiecień 2021)

21 dni od ogłoszenia listy

(≈ kwiecień / maj 2021) 

www.opolskie.ksow.pl

www.opolskie.pl

Informacje pisemne do partnerów KSOW 

Realizacja operacji
–

do 02.11.2021
dzień po złożeniu wniosku –

do 02.11.2021
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
INFORMACJE O KONKURSIE

Wnioski mogą składać PARTNERZY KSOW – czyli podmioty:

 zarejestrowane w bazie partnerów KSOW – najpóźniej na dzień złożenia
wniosku

Baza partnerów KSOW:

http://ksow.pl/baza-partnerow-ksow.html

Zostań partnerem KSOW:

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

 posiadające zdolność do czynności prawnych (mogący podpisać umowę)
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
INFORMACJE O KONKURSIE

OSOBIŚCIE KORESPONDENCYJNIE

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Hallera 9, 45-867 Opole

(DATA WPŁYWU DO KANCELARII)

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

(DATA NADANIA) 

przesyłka, której datę nadania można ustalić  

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 2020-2021”

Jak złożyć wniosek? W jakim terminie?

Nabór: 04- 22.01.2021 

Z uwagi na stan epidemii zaleca się drogę korespondencyjną
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
INFORMACJE O KONKURSIE

WAŻNE DOKUMENTY

 Ogłoszenie o konkursie 5/2021 dla partnerów KSOW:

 regulamin konkursu z przewodnikiem po ocenie wniosku

 załączniki

 instrukcja wypełnienia wniosku o wybór operacji

 Plan działania KSOW na lata 2014-2020 (wersja z maja 2018)

 Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach
PROW 2014-2020 (wersja z października 2020)

http://opolskie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-5-na-partnerow-ksow
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
INFORMACJE O KONKURSIE

 Konkurs ma zasięg REGIONALNY

 Wnioski obejmują operacje realizowane dla grupy docelowej pochodzącej z co
najmniej jednego województwa, nie więcej niż 3 województw

 W przypadku operacji realizowanych dla grupy docelowej z dwóch lub trzech
województw, wniosek składa się do urzędu marszałkowskiego z regionu, z
którego pochodzi większość grupy docelowej

 Do grupy docelowej nie wliczamy osób koordynujących operację / organizatorów

50 osób

70 osób
80 

osób

Wniosek należy złożyć 
do Urzędu 

Marszałkowskiego 
Województwa 

Opolskiego 
PRZYKŁAD
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
INFORMACJE O KONKURSIE 

CO MOŻNA ZREALIZOWAĆ?

 szkolenie / seminarium / warsztat / spotkanie / konferencję / kongres

 wyjazd studyjny

 targi / imprezę plenerową / wystawę

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

 publikację /materiał drukowany

 materiał prasowy

 audycję / film / spot (radio, tv)

 konkurs / olimpiadę

 informacje i publikacje w Internecie

 analizę / ekspertyzę / badanie
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
INFORMACJE O KONKURSIE

Nr 

działania
Nazwa działania

Limit 

PLN

3 Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu 100 000

6
Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju

obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz

tego rozwoju

80 000

9
Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych

inwestycji
100 000

13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 70 000

SUMA 350 000

REFUNDACJA DO 100% KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH 

W RAMACH JAKICH DZIALAŃ MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
INFORMACJE O KONKURSIE

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

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

PRZYKŁAD:

 Film promujący efekty wdrażania PROW 2014-2020

 Publikacja upowszechniająca wykorzystanie środków PROW 2014-2020

3. Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety
Programu (100 000 zł)
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
INFORMACJE O KONKURSIE

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

PRZYKŁAD

 Podróż studyjna mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu sprzedaży
bezpośredniej

 Konferencja z panelem dyskusyjnym dotycząca wymiany wiedzy i doświadczeń w
zakresie odnowy wsi

6. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi
w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów
działań na rzecz tego rozwoju (80 000 zł)
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
INFORMACJE O KONKURSIE

9. Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych
inwestycji (100 000 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 powiązań
organizacyjnych i współpracy przyczyniających się do możliwości wspólnego składania
wniosków o przyznanie pomocy i wspólnej realizacji inwestycji

 wspieranie istniejących, inicjowanie powstania nowych sieci współpracy

Zadania realizowane w ramach działania mogą być kierowane wyłącznie do rolników

PRZYKŁAD

 Podróż studyjna dla rolników mająca na celu wskazanie dobrych praktyk w zakresie tworzenia i
funkcjonowania spółdzielni rolniczych

 Spotkanie / konferencja / organizacja targów nt. sprzedaży bezpośredniej
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
INFORMACJE O KONKURSIE

13. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (70 000 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.)

PRZYKŁAD

 Konkurs na najlepszą potrawę regionalną

 Warsztaty w zakresie tworzenia sieciowego produktu turystycznego
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszt kwalifikowalny – jest (definicja):

 niezbędny dla realizacji operacji

 uzasadniony zakresem operacji

 racjonalny (odzwierciedla ceny rynkowe po dokonanym rozpoznaniu rynku)

 rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania

 spójny z obowiązującymi przepisami

 ujęty na liście kosztów podlegających refundacji

 nie jest ujęty na liście kosztów niekwalifikowalnych
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Koszt kwalifikowalny - rodzaje:

 dostawy i usługi, w tym wynagrodzenia bezosobowe

 podróże służbowe pracowników partnera KSOW, w tym diety wypłacone temu

pracownikowi z tytułu podróży służbowej, koszty przejazdów, dojazdów środkami

komunikacji miejscowej i noclegów poniesionych przez inne osoby z związku z

realizacją operacji

 nagrody rzeczowe i FINANSOWE dla laureatów konkursu

umowa o pracę nie jest kosztem rodzajowo zgodnym z kosztami, które mogą być 

ponoszone przez partnerów KSOW w ramach  2-letniego planu operacyjnego
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Materiały promocyjne – kiedy są kwalifikowalne?

 są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia celu i racjonalne

 są ujęte w budżecie operacji i stanowią jedną ze składowych operacji

 nie są realizowane jako odrębna operacja / forma realizacji operacji
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Nagrody finansowe i rzeczowe w konkursach – warunki

kwalifikowalności

 są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia celu i racjonalne

 zostały przewidziane w operacji (odzwierciedlone w zestawieniu rzeczowo-

finansowym)

Zgodnie z Regulaminem konkursu można nagradzać zarówno LAUREATÓW, 

jak i WYRÓŻNIONYCH w konkursie
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Kosztem kwalifikowalnym NIE JEST:

 zakup środków transportu

 koszt związany z umową leasingu środków transportu, zakończony przeniesieniem prawa

własności tych środków

 zakup alkoholu za wyjątkiem produktów tradycyjnych (Lista Produktów Tradycyjnych

MRiRW)

 kurs języka obcego

 zakup nieruchomości

 remont i modernizacja pomieszczeń

 oprawa muzyczna / artystyczna – za wyjątkiem oprawy stanowiącej merytoryczną część

operacji
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

Kosztem kwalifikowalnym NIE JEST:

 nabycie rzeczy, którymi partner KSOW może rozporządzać lub z nich korzystać po

zrealizowaniu operacji (niezależnie od ich wartości)

 nabycie praw majątkowych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych (w

szczególności autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych i licencji), z wyjątkiem

kosztów, które nie podlegały i nie będą podlegać amortyzacji albo nie zostały i nie

zostaną zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów

 utworzenie albo modernizacja strony, aplikacji lub innych narzędzi internetowych, w tym

nabycia autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych i licencji

 koszt udokumentowany rachunkiem wewnętrznym

PARTNER KSOW NIE MOŻE BYĆ WYKONAWCĄ OPERACJI W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
WNIOSEK O WYBÓR OPERACJI 

Wniosek musi być:

 wypełniony ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ na wymaganym formularzu, z

uwzględnieniem wytycznych w przypisach dolnych formularza wniosku

 kompletny – zawierać wszystkie wymagane załączniki w wersji papierowej i
elektronicznej
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
WNIOSEK O WYBÓR OPERACJI

 Formularz wniosku:

na dzień złożenia wniosku wnioskodawca musi być wpisany do bazy

partnerów KSOW

I CZĘŚĆ OGÓLNA

pkt 4 BUDŻET OPERACJI – to pole też należy uzupełnić

pkt 5 OBSZAR REALIZACJI - należy podać CO NAJMNIEJ nazwę województwa

pkt 6 TERMIN REALIZACJI - od dnia po złożeniu wniosku do 02.11.2021
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
WNIOSEK O WYBÓR OPERACJI

 Formularz wniosku:

III CZĘŚĆ DANE DOTYCZĄCE OPERACJI

 pkt 2 i 3 CELE I DZIAŁANIA KSOW - wypełniamy zgodnie z logiką interwencji KSOW

 pkt 4 TEMATY OPERACJI – operacja powinna realizować minimum 1 temat, ale nie
więcej niż 4

 pkt 6 GRUPA DOCELOWA - opisując grupę docelową należy wziąć pod uwagę 3
aspekty: wybrane tematy, cel operacji i przewidywane efekty

 pkt 7 FORMY REALIZACJI - zaznaczamy wyłącznie formy, w ramach których
wnioskowane są koszty kwalifikowalne

 pkt 10 DOŚWIADCZENIE PARTNERA - w opisywanym doświadczeniu proszę
pamiętać o uzupełnieniu nazwy, miejsca i terminu realizacji porównywalnej



COPYRIGHT ©2020 UMWO DOW – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
WNIOSEK O WYBÓR OPERACJI

 Formularz wniosku:

IV CZĘŚĆ INFORMACJA O DODATKOWYCH PARTNERACH

 dodatkowy partner na dzień złożenia wniosku powinien być zapisany w bazie
partnerów KSOW

 pkt 2-4 DOŚWIADCZENIE - w opisywanym doświadczeniu proszę pamiętać o
uzupełnieniu nazwy, miejsca i terminu realizacji porównywalnej

 pkt 2-4 ROLA W REALIZACJI OPERACJI – wskazane zadania powinny znaleźć
odzwierciedlenie w kosztach w zał. 2 – Wkład własny oraz umowach partnerskich

VI CZĘŚĆ OŚWIADCZENIA, ZOBOWIĄZANIA

 pkt 4 i 5 - proszę o precyzyjne wypełnienie pkt 4 i 5
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
WNIOSEK O WYBÓR OPERACJI

 Zestawienie rzeczowo-finansowe

 operację można realizować maksymalnie w II etapach – oznacza to dwa
sprawozdania z realizacji

 wskazujemy tu wyłącznie koszty kwalifikowalne – nie wkład własny

 kwoty podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

 koszty kwalifikowalne dzielimy wg form realizacji wskazanych w części III pkt 7
formularza wniosku

 jeśli mamy np. 2 warsztaty, ale na różne tematy lub kierowane do różnych grup
docelowych to wskazujemy 2 odrębne formy realizacji operacji i wpisujemy je
tytułami

 błędy rachunkowe w zestawieniu są częstym powodem korekt

 niespójność danych (np. różna liczba osób korzystających z wyżywienia) w
zestawieniu i opisie danej formy jest częstym powodem korekt
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
WNIOSEK O WYBÓR OPERACJI

 Zestawienie rzeczowo-finansowe – kolumna 10

UZASADNIENIE RACJONALNOŚCI, w kolumnie 10 należy:

 wykazać, że dany koszt odpowiada cenom rynkowym

 wskazać jaka metodę rozpoznania rynku zastosowano

 podać nazwy wykonawców, u których dokonano rozpoznani rynku

 podać ceny proponowane przez tych wykonawców

 uzasadnić dokonany wybór cenowy

 można podać koszt uśredniony

Niepełne wskazanie wymaganych danych w kolumnie 10 jest częstym powodem korekty wniosku

ROZPOZNANIE RYNKU oznacza oszacowanie (nie wcześniej niż 3 mce przed złożeniem wniosku)
wartości zamówienia przez porównanie cen u co najmniej 3 potencjalnych dostawców towarów
lub usługodawców

Nie ma konieczności załączania do wniosku dokumentów z przeprowadzonego rozpoznania rynku

Partner KSOW może zostać wezwany do przedstawienia dowodów potwierdzających wartość
rynkową cen
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
WNIOSEK O WYBÓR OPERACJI

 Wkład własny:

 może być osobowy, rzeczowy lub finansowy

 wkład osobowy i finansowy nie może być współfinansowany ze środków UE

 może być poniesiony przed dniem złożenia wniosku o wybór operacji

 nie może go stanowić opłata pobierana od grupy docelowej

 jest obowiązkowy, gdy w operacji udział bierze dodatkowy partner

 nazwa wkładu własnego dodatkowego partnera powinna wynikać wprost z zadań, jakie
zobligował się wykonać w ramach operacji

 powinien być związany z operacją, mieścić się w jej zakresie i przyczyniać do jej prawidłowej
realizacji oraz stanowić jej niezbędny element

 należy wykazać racjonalność wkładu własnego – z czego wynika jego wysokość

 może być realizowany w ramach formy nie wskazanej w części III pkt 7 formularza wniosku,
gdy w całości forma ta pokrywana jest w ramach wkładu własnego

 kwoty podawane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
WNIOSEK O WYBÓR OPERACJI

 Formy realizacji operacji

 wypełnia się i dołącza do wniosku tylko te tabele, w ramach których zostaną
poniesione koszty kwalifikowalne (zostały odzwierciedlone w zestawieniu
rzeczowo-finansowym)

 nie wypełnia się tabel dotyczących form, które w całości zostaną poryte w ramach
wkładu własnego

 dopuszcza się realizację wybranej formy zdalnie (online) pod warunkiem
osiągnięcia celu operacji

 informacje opisane w formie muszą (załączniku 3) muszą być spójne z danymi
ujętymi w załącznikach 1 (zestawienie rzeczowo-finansowe) i 2 (wkład własny),
np. liczba uczestników konferencji korzystających z wyżywienia
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
WNIOSEK O WYBÓR OPERACJI

 NOŚNIK ELEKTRONICZNY (zał. 6 do wniosku) - nagrywa się wyłącznie wersje
edytowalne:

 wypełnionego wniosku o wybór operacji – obowiązkowo

 zał. 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe – obowiązkowo

 zał. 2 - wkład własny - jeśli dotyczy

 zał. 3 - formy realizacji operacji - obowiązkowo
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
OCENA WNIOSKU

 ocena wniosku - do 75 dni (≈ I. połowa kwietnia 2021)

 ocena wniosku obejmuje równolegle:

 OCENĘ FORMALNĄ – I. część Przewodnika po ocenie wniosku

 OCENĘ SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYBORU OPERACJI – II. część Przewodnika po

ocenie wniosku

 OCENĘ MERYTORYCZNĄ (PUNKTY) – III. część Przewodnika po ocenie wniosku

 dokonywana przez 2 pracowników JR KSOW Województwa Opolskiego

 dopuszcza się dwa wezwania, ale II. wezwanie nie może dotyczyć spraw ujętych w I.,

których partner nie uzupełnił / nie skorygował
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
OCENA WNIOSKU – kryteria formalne

Wszystkie wymagania muszą być 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 ustalić na podstawie posiadanych danych

3. Wniosek o wybór operacji został złożony przez PARTNERA KSOW

1. Wniosek o wybór operacji ZOSTAŁ ZŁOŻONY W TERMINIE tj. między 04.01.2021

a 22.01.2021 (do godz. 15:00)
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
OCENA WNIOSKU – kryteria formalne

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 

od dnia doręczenia 

wezwania
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
OCENA WNIOSKU – spełnienie w-ków wyboru operacji

1. Operacja jest zgodna z co najmniej JEDNYM CELEM KSOW

2. Zakres operacji mieści się w zakresie JEDNEGO Z DZIAŁAŃ 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 składać wnioski

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

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

WSZYSKIE WYMAGANIA MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE -
niespełnienie któregoś powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia 
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KONIECZNE UZYSKANIE 4 PKT DO DALSZEJ OCENY

Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
OCENA WNIOSKU - 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 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 2021 r.
OCENA WNIOSKU - 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 – ZAMKNIĘTE FORMY REALIZACJI (wszystkie)
0/2

6

UDZIAŁ DODATKOWYCH PARTNERÓW KSOW w realizacji operacji – w realizacji operacji 

będzie brać 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 lub co najmniej dwóch

partnerów KSOW wspólnie zadeklarowało i uzasadniło 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
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Konkurs dla partnerów KSOW na operacje do 
realizacji w 2021 r.
OCENA WNIOSKU - 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 mieszkańców 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 tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-

spożywczym
2

3) upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności 2

4)
upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów

wiejskich zasobów środowiska naturalnego
2

5)
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 2021 r.
OCENA WNIOSKU - 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

6)
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

7)
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy

i umiejętności w in. obszarach
2

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

9)
wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich przed podnoszenie poziomu

wiedzy w tym zakresie
2

10)
wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich

przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie
4

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

12)
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 2021 r.
OCENA WNIOSKU

 WARUNKI REALIZACJI OPERACJI

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 2021 r.
KONSULTACJE

W przypadku pyta ń prosimy o kontakt:

o telefoniczny

+ 48 77 44 83 205

+ 48 77 44 83 260

+ 48 77 44 83 262

o poprzez e-mail: ksow@opolskie.pl

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTACJĄ 
KONKURSOWĄ 5/2021 oraz  PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI OPERACJI 
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Dziękujemy za uwag ę

Jednostka Regionalna KSOW 
Województwa Opolskiego 


