
Og oszenie o konkursie nr 1/2017
dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

na wybór operacji, które b  realizowane w 2017 r.
w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017

Na podstawie:

1) art.  57a  pkt  2  ustawy  z  dnia  20  lutego  2015  r.  o  wspieraniu  rozwoju  obszarów  wiejskichz
udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, z pó n. zm.)
oraz

2) §  18  ust.  2–4  i  §23rozporz dzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  17  stycznia  2017  r.
w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarz dzaj ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 og asza konkurs nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na
wybór operacji, które b  realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata
2016–2017.

1. Termin, miejsce, forma i sposób sk adania wniosków o wybór operacji.

1.1. Termin sk adania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji nale y sk ada  w terminie od dnia 10 lutego do dnia 23 lutego 2017
r.

1.2. Miejsce sk adania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji nale y sk ada  do:

1) Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA– w przypadku operacji realizowanych
na poziomie krajowymw zakresie dzia  4, 6 oraz 9–13 wskazanych w pkt 2.2 og oszenia;

2) 16 urz dów marsza kowskich poszczególnych województw – w przypadku operacji
realizowanych w zakresie dotycz cym województwaw zakresie dzia  4, 6 oraz 9–13
wskazanych w pkt 2.2 og oszenia;

3) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzib  w Brwinowie – w przypadku operacji
realizowanych na poziomie krajowym w zakresie dzia ania 5wskazanego w pkt 2.2
og oszenia;

4) 12 wojewódzkich o rodków doradztwa rolniczego – w przypadku operacji realizowanych
w województwie w zakresie dzia ania 5wskazanego w pkt 2.2 og oszenia.

Szczegó owe nazwy i adresy jednostek, do których nale y sk ada  wnioski o wybór operacji,
oraz godziny, w których nale y sk ada  te wnioski w tych jednostkach, okre la za cznik nr 1
do og oszenia.



1.3. Forma sk adania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji nale y sk ada  wraz z za cznikami w formie pisemnej, tj.
papierowej,z wyj tkiem jednego za cznika, zawieraj cego wype nion  danymi wersj
elektroniczn  wniosku i za czników z onych w wersji papierowej, zapisan  na
informatycznym no niku danych w formacie umo liwiaj cym edycj  tekstu.

1.4. Sposób sk adania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji nale y sk ada  osobi cie lub za pomoc  przesy ki
rejestrowanejw rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1113,  1250,  1823  i  1948).  Przesy  rejestrowan  w  rozumieniu  tej
ustawy jestprzesy ka pocztowa przyj ta za pokwitowaniem przyj cia i dor czana za
pokwitowaniem odbioru, opatrzona oznaczeniem adresata i adresem. W przypadku z enia
wniosku o wybór operacji przesy  rejestrowan  nadan  na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, za dzie  z enia wniosku uznaje si  dzie , w którym nadano t  przesy .

2. Obszar i zakres obj ty konkursem.

2.1. Obszar obj ty konkursem.

Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Do urz dów marsza kowskich i wojewódzkich o rodków doradztwa rolniczego sk adane s
wnioski o wybór operacji obejmuj cych obszar wy cznie jednego województwa.
Do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i Centrum Doradztwa Rolniczego
z siedzib  w Brwinowie sk adane s  wnioski o wybór operacji obejmuj cych obszar co
najmniej czterech województw.

2.2. Zakres obj ty konkursem.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mie ci si  w zakresie jednego
z nast puj cych dzia  okre lonych w planie dzia ania KSOW na lata 2014–2020, w ramach
których mo na sk ada  wnioski o wybór operacji:

a) dzia anie 4 „Szkolenia i dzia ania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup
Dzia ania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie wspó pracy
mi dzyterytorialnej i mi dzynarodowej”;

b) dzia anie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do wspó pracy w ramach dzia ania
„Wspó praca”,  o  którym  mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  13  ustawy  o  wspieraniu  rozwoju
obszarów wiejskich z udzia em rodków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020
oraz u atwianie tej wspó pracy”;

c) dzia anie 6 „U atwianie wymiany wiedzy pomi dzy podmiotami uczestnicz cymi
w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów dzia  na
rzecz tego rozwoju”;

d) dzia anie 9 „Wspieranie wspó pracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników
wspólnych inwestycji”;

e) dzia anie 10 „Organizacja i udzia  w targach, wystawach tematycznych na rzecz
prezentacji osi gni  i promocji polskiej wsi w kraju i za granic ”;



f) dzia anie 11 „Aktywizacja mieszka ców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw s cych
czeniu spo ecznemu, w szczególno ci osób starszych, m odzie y, niepe nosprawnych,

mniejszo ci narodowych i innych osób wykluczonych spo ecznie”;
g) dzia anie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk maj cych

wp yw na rozwój obszarów wiejskich”;
h) dzia anie 13 „Promocja zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich”.

3. Termin zako czenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.

Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu ko czy si  w dniu:
1) 31 pa dziernika 2017 r. – w przypadku operacji obj tych wnioskamisk adanymi do

Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Centrum Doradztwa Rolniczego
z siedzib  w Brwinowie oraz wojewódzkich o rodków doradztwa rolniczego;

2) 15 listopada 2017 r. – w przypadku operacjiobj tych wnioskami sk adanymi do urz dów
marsza kowskich.

4. Limit rodków przewidzianych na realizacj  operacji w ramach konkursu.

Limit  rodków przewidzianych w ramach konkursu na realizacj  operacji  w 2017 r.  w ca ym
kraju wynosi 18 791 915,17 z  i zosta  podzielony pomi dzy jednostki, do których nale y
sk ada  wnioski o wybór operacji, oraz na dzia ania planu dzia ania, w zakresie których nale y
sk ada  te wnioski. Podzia  limitu okre la za cznik nr 2 do og oszenia o konkursie.

Za czniki do og oszenia o konkursie.

1. Za cznik nr 1 – nazwy i adresy jednostek, do których nale y sk ada  wnioski o wybór
operacji, godziny, w których nale y sk ada  te wnioski w tych jednostkach, oraz numery
telefonów do osób w tych jednostkach, udzielaj cych informacji w sprawie konkursu.

2. Za cznik nr 2 – limit rodków przewidzianych na realizacj  operacji w ramach konkursu,
podzielony pomi dzy jednostki, do których nale y sk ada  wnioski o wybór operacji, oraz na
dzia ania planu dzia ania, w zakresie których nale y sk ada  te wnioski.

3. Za cznik nr 3 – formularz wniosku o wybór operacji wraz z za cznikami i instrukcj  jego
wype nienia.

4. Za cznik nr 4 – formularz umowy na realizacj  operacji.
5. Za cznik nr 5 – formularz wniosku o refundacj  kosztów poniesionych przez partnera KSOW

na realizacj  operacji wraz z za cznikami i instrukcj  jego wype nienia.
6. Za cznik nr 6 – regulamin konkursu wskazuj cy warunki, kryteria i tryb wyboru operacji

partnerów KSOW wraz z za cznikiem.


