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FORMULARZ WNIOSKU O WYBÓR OPERACJI
DO REALIZACJI W RAMACH PLANU DZIA ANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW

WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
PLAN OPERACYJNY NA LATA …………………

I. CZ  OGÓLNA

1. Dane partnera KSOW
1.1. Imi  i nazwisko lub nazwa

partnera KSOW
1.2. REGON (je li dotyczy)

1.3. PESEL (je li dotyczy)

1.4. NIP

2. Tytu  Operacji

3. Kwota kosztów kwalifikowalnych
(z )

4. Obszar realizacji Operacji
5. Termin realizacji operacji Od ………………..(d/m/r )                      Do ………………….. (d/m/r)

II. DANE ADRESOWE PARTNERA KSOW

1. Adres siedziby

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy Miejscowo

Ulica Nr domu Nr lokalu

Numer telefonu Nr faksu

Adres e-mail

2.  Dane osób upowa nionych do reprezentacji

Imi  i nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Imi  i nazwisko

Stanowisko/Funkcja

3.  Dane osób upowa nionych do kontaktu

Potwierdzenie przyj cia
wniosku
(piecz  wp ywu, data przyj cia i podpis)

Numer wniosku
(nadany po wprowadzeniu do rejestru)
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Imi  i nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Telefon

Adres e-mail

4. Adres do korespondencji (poda , je eli jest inny ni  adres siedziby)

Kod pocztowy Miejscowo

Ulica Nr domu Nr lokalu

Numer telefonu Numer
faksu

Adres e-mail

III.DANE DOTYCZ CE OPERACJI

1. Dzia ania KSOW na lata 2014-2020 Wybór1:

1.1. 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

1.2. 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

1.3. Dzia anie 6 - atwianie wymiany wiedzy pomi dzy podmiotami
uczestnicz cymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i
rozpowszechnianie rezultatów dzia  na rzecz tego rozwoju

1.4. Dzia anie 9 – Wspieranie wspó pracy w sektorze rolnym i realizacji
przez rolników wspólnych inwestycji

1.5. Dzia anie 10 - Organizacja i udzia  w targach, wystawach
tematycznych na rzecz prezentacji osi gni  i promocji polskiej wsi
w kraju i za granic

1.6. Dzia anie 11 - Aktywizacja mieszka ców wsi na rzecz podejmowania
inicjatyw s cych w czeniu spo ecznemu, w szczególno ci osób
starszych, m odzie y, niepe nosprawnych, mniejszo ci narodowych
i innych osób wykluczonych spo ecznie

1.7. Dzia anie 12 - Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych
praktyk maj cych wp yw na rozwój obszarów wiejskich

1.8. Dzia anie 13 - Promocja zrównowa onego rozwoju obszarów
wiejskich

2. Priorytety PROW na lata 2014-2020 Wybór1:

2.1. Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie,
le nictwie i na obszarach wiejskich

2.2. Priorytet 2: Zwi kszanie rentowno ci gospodarstw i
konkurencyjno ci wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich
regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w
gospodarstwach i zrównowa onej gospodarki le nej

2.3. Priorytet 3: Wspieranie organizacji cucha dostaw ywno ci, w
tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,

1 Nale y wstawi  X w odpowiednim polu
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promowanie dobrostanu zwierz t i zarz dzania ryzykiem w
rolnictwie

2.4. Priorytet 4: Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów
zwi zanych z rolnictwem i le nictwem

2.5. Priorytet 5: Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i
przechodzenia na gospodark  niskoemisyjn  i odporn  na zmian
klimatu w sektorach rolnym, spo ywczym i le nym

2.6. . Priorytet 6: Wspieranie w czenia spo ecznego, ograniczania
ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

3. Cele KSOW na lata 2014-2020 Wybór1:

3.1. Zwi kszenie udzia u zainteresowanych stron we wdra aniu
inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

3.2. Podniesienie jako ci realizacji Programu

3.3. Informowanie spo ecze stwa i potencjalnych beneficjentów o
polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

3.4. Wspieranie  innowacji w rolnictwie, produkcji ywno ci, le nictwie i
na obszarach wiejskich

3.5. Aktywizacja mieszka ców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc
pracy na terenach wiejskich

4. Tematy operacji Wybór1:

4.1. Aktywizacja mieszka ców obszarów wiejskich w celu tworzenia
partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój
tych obszarów, w sk ad których wchodz  przedstawiciele sektora
publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarz dowych

4.2. Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwi za  w
rolnictwie, produkcji ywno ci, le nictwie i na obszarach wiejskich

4.3. Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich cuchów
dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m
rozporz dzenia nr 1305/2013 w sektorze rolno-spo ywczym

4.4. Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jako ci ywno ci, o
których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a lub b rozporz dzenia nr
1305/2013

4.5. Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania
przez mieszka ców obszarów wiejskich zasobów rodowiska
naturalnego

4.6. Upowszechnianie wiedzy w zakresie dotycz cym zachowania
ró norodno ci genetycznej ro lin lub zwierz t

4.7. Wspieranie rozwoju przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich
przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiej tno ci w obszarze
ma ego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej
gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy

4.8. Wspieranie rozwoju przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich
przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiej tno ci w obszarach
innych ni  wskazane w pkt. 4.7

4.9. Promocja jako ci ycia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do
ycia i rozwoju zawodowego
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4.10. Wspieranie rozwoju spo ecze stwa cyfrowego na obszarach
wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie

4.11. Wspieranie tworzenia sieci wsp pracy partnerskiej dotycz cej
rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy
w tym zakresie

4.12. Upowszechnianie wiedzy dotycz cej zarz dzania projektami z
zakresu rozwoju obszarów wiejskich

4.13. Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego
z uwzgl dnieniem potencja u ekonomicznego, spo ecznego i
rodowiskowego danego obszaru

5. Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji

6.  Identyfikacja grupy docelowej operacji

7. Forma realizacji operacji Wybór:

7.1. Tabela I - Szkolenie/ seminarium/ warsztat

7.2. Tabela II - Wyjazd studyjny

7.3. Tabela III - Konferencja/ kongres

7.4. Tabela IV - Targi/ impreza plenerowa/ wystawa

7.5. Tabela V - Stoisko wystawiennicze/ punkt informacyjny na
tragach/imprezie plenerowej/ wystawie

7.6. Tabela VI - Publikacja/ materia  drukowany

7.7. Tabela VII - Prasa

7.8. Tabela VIII - Audycja/ film/ spot

7.9. Tabela IX - Analiza/ ekspertyza/ badanie

7.10. Tabela X – Konkurs/olimpiada

7.11. Tabela XI - Inne (poda  jakie)

8. Uzasadnienie wyboru formy realizacji operacji

9. Przewidywane efekty realizacji operacji oraz przewidywany wp yw jej realizacji
na rozwój obszarów wiejskich

10. Do wiadczenie partnera KSOW

IV.  INFORMACJA O DODATKOWYCH PARTNERACH KSOW
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1. Udzia  dodatkowych partnerów KSOW Wybór:

1.1. Operacja realizowana b dzie przez partnera KSOW samodzielnie

1.2. Operacja realizowana b dzie przy udziale co najmniej trzech
dodatkowych partnerów KSOW

1.3. Operacja realizowana b dzie przy udziale dwóch dodatkowych
partnerów KSOW

1.4. Operacja realizowana b dzie przy udziale jednego dodatkowego
partnera KSOW

2. Dane dodatkowego partnera KSOW

Nazwa/Imi  i nazwisko

Adres
siedziby/zamieszkania

Rola w realizacji operacji

Do wiadczenie

Jest zarejestrowanym partnerem KSOW1 TAK NIE

3. Dane dodatkowego partnera KSOW

Nazwa/Imi  i nazwisko
Adres
siedziby/zamieszkania
Rola w realizacji operacji
Do wiadczenie

Jest zarejestrowanym partnerem KSOW1 TAK NIE

4. Dane dodatkowego partnera KSOW

Nazwa/Imi  i nazwisko

Adres
siedziby/zamieszkania

Rola w realizacji operacji

Do wiadczenie

Jest zarejestrowanym partnerem KSOW1 TAK NIE

V. ZA CZNIKI DO WNIOSKU

Za czniki do czone do wniosku: Liczba
1. Za cznik nr 1 Zestawienie rzeczowo – finansowe

2. Dokumenty potwierdzaj ce spe nienie warunków i kryteriów wyboru
operacji

2.1. Za cznik nr 2 Wk ad w asny – je li dotyczy

2.2. Deklaracja dodatkowego partnera KSOW o zobowi zaniu si  do
poniesienia wk adu w asnego – je li dotyczy

2.3. Za cznik nr 3 Formy realizacji operacji

2.4. Umowa partnerstwa/umowa konsorcjum/listy intencyjne – je li dotyczy

2.5. wiadczenie partnera KSOW, e nie zosta a zawarta umowa na
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realizacj   tej   operacji lub nie zosta  z ony wniosek o wybór tej
operacji do innej jednostki w ciwej do stwierdzenia spe nienia
warunków wyboru operacji

3. Dokument potwierdzaj cy upowa nienie osoby, która podpisa a wniosek, do
reprezentowania partnera KSOW ubiegaj cego si  o wybór operacji – w
przypadku gdy takie upowa nienie zosta o udzielone

4. Formularz wniosku wype niony danymi, które s  zawarte w sk adanym
wniosku, zapisany na informatycznym no niku danych w formacie
umo liwiaj cym edycj  tekstu

VI. wiadczenia, zobowi zania

wiadczam, e:

1) zapozna em si  z Regulaminem Konkursu w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
obj tej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014 – 2020 dotycz cym naboru
wniosków do dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017 i w pe ni go akceptuj ;

2) informacje zawarte we wniosku oraz w jego za cznikach s  prawdziwe i zgodne ze stanem
prawnym i faktycznym, znane mi s  skutki odpowiedzialno ci karnej wynikaj ce z art. 297
§ 1 Kodeksu karnego;

3) operacja okre lona w niniejszym wniosku nie by a finansowana ze rodków publicznych
a  w  przypadku  wyboru  operacji  do  realizacji  w  ramach  ww.  wniosku  –  koszty
kwalifikowane nie b  przedstawione do refundacji w ramach innych funduszy
publicznych;

4) operacja wymaga/nie wymaga2 przeprowadzenia post powania o udzielenie zamówienia
publicznego;

5) operacja wymaga/nie wymaga3 przeprowadzenia post powania w trybie
konkurencyjnym/ofertowym.

Zobowi zuj  si  do:

1) realizacji operacji na warunkach okre lonych w umowie na realizacj  operacji w ramach
Planu Dzia ania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, stanowi cej
za cznik  nr  6  do  Regulaminu  Konkursu  w  ramach  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich
obj tej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014 – 2020;

2) realizacji operacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Planem Dzia ania KSOW na lata 2014-2020

……………………….                           …………………………………
Data                                 Czytelny podpis partnera KSOW

2 Niepotrzebne skre li
3 Niepotrzebne skre li


