Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach
dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021
1. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisów z Planu Działania KSOW na lata 20142020 dotyczących działania nr 3 "Gromadzenie przykładów operacji realizujących
poszczególne priorytety Programu". W opisie działania jest mowa o identyfikacji,
gromadzeniu i rozpowszechnianiu przykładów operacji zrealizowanych w ramach
priorytetów PROW 2014-2020, nie ma natomiast zapisu wskazującego, że muszą to być
tylko operacje sfinansowane z PROW2014-2020. Prosimy o odpowiedź, czy w ramach
operacji zgłaszanej do realizacji w działaniu nr 3 należy gromadzić tylko przykłady
dobrych praktyk projektów finansowanych z PROW 2014-2020, czy też wystarczy tylko
tematyczne związanie dobrej praktyki z priorytetami PROW 2014-2020, a ich
finansowanie mogło pochodzić z innych źródeł.
W działaniu 3 chodzi o gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne
priorytety PROW 2014-2020 i finansowanych wyłącznie ze środków tego Programu.
Gromadzeniu przykładów operacji finansowanych również z innych źródeł, a jednocześnie
wspierających rozwój obszarów wiejskich, służy działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i
upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”.
2. Czy partner KSOW mający oczywiście siedzibę w jednym województwie, ale zasięg
terytorialny działalności ogólnopolski, może w najbliższym naborze złożyć kilka wniosków
do rożnych regionów, przy czym każda z tych inicjatyw będzie dedykowana mieszkańcom
obszarów wiejskich w tym właśnie konkretnym województwom?
Partner KSOW może złożyć dowolną liczbę wniosków o wybór operacji zarówno w jednej
jednostce regionalnej, jak i kilku czy wszystkich jednostkach regionalnych. Nie mogą to
być jednak te same operacje, co jest jednym z obligatoryjnych warunków wyboru operacji
ocenianych przez jednostkę regionalną. Partner KSOW (a także dodatkowy partner KSOW,
jeżeli operacja będzie realizowana przy udziale dodatkowego partnera KSOW) musi złożyć
oświadczenie, że wniosek o wybór tej samej operacji nie został złożony do innej jednostki
regionalnej, do której można składać wnioski w ramach konkursu nr 5/2021, oraz, że nie
została zawarta umowa na realizację tej operacji w ramach tego konkursu. Ocena, czy
mamy do czynienia z tą samą operacją, należy do jednostki regionalnej, do której złożono
wniosek zgodnie z właściwością.
3. Czy Partner po wyborze danej formy (np. spotkania) w formie on-line będzie miał
możliwość dokonania zmiany na formę spotkania realnego (jeżeli stan epidemii pozwoli
na takie spotkania) lub odwrotnie? Czy Partner może zawrzeć w jednym wniosku
ewentualnie dwie formy spotkania (online lub realne) jako wersje zamienne?
We wniosku o wybór operacji nie można wskazać dwóch lub więcej sposobów realizacji
wybranej formy operacji, jeżeli te sposoby są traktowane zamienne, tzn. tylko jeden z nich,
w zależności od okoliczności, zostanie zrealizowany. Wnioskodawca wypełniając wniosek
powinien zdecydować, którą formę/formy operacji wybiera i w jaki sposób ją zrealizuje.
Nie może przedstawiać wariantów alternatywnych na wypadek, gdyby po złożeniu wniosku,
z jakiegoś powodu np. epidemii, zmieniły się okoliczności realizacji operacji. Zmiana
sposobu realizacji formy operacji będzie miała wpływ na koszty, których ocena pod kątem
spełnienia warunków kwalifikowalności należy do jednego z czterech obligatoryjnych
kryteriów. Koszty uznane za kwalifikowalne uwzględnia się w umowie, która zobowiązuje

partnera KSOW do realizacji operacji m.in. zgodnie z wnioskiem o wybór operacji. Jeżeli
wprowadzimy dodatkowe koszty do umowy, które razem z innymi kosztami nie przekroczą
łącznej wysokości kosztów przewidzianych do refundacji, będzie to oznaczać, że jednostka,
z którą partner KSOW zwarł umowę, musi ocenić te nowe, dodatkowe koszty pod
względem spełnienia warunków kwalifikowalności, czyli jeszcze raz zrobić to, co zrobiła na
etapie oceny operacji pod względem spełnienia kryteriów. To samo dotyczy zmiany formy
realizacji operacji, grupy docelowej i innych elementów, które są oceniane w ramach
spełnienia warunków i kryteriów oceny operacji. W konkursie nr 5/2021 partnerzy KSOW
składają wnioski w czasie epidemii i mają świadomość obowiązujących ograniczeń, jak
również powinni brać pod uwagę możliwość ich utrzymania lub zwiększenia w przyszłości
i zaplanować operację tak, aby ryzyko jej realizacji niezgodnie z wnioskiem było jak
najmniejsze. Niemniej jednak w wyjątkowych przypadkach dopuszczalna jest zmiana
sposobu realizacji wybranej formy operacji ze stacjonarnej na on-line przez zmniejszenie
części kosztów kwalifikowalnych, które nie będą poniesione przy formie zdalnej. W drugą
stronę będzie to niemożliwe, gdyż forma stacjonarna wiążę się z większymi, dodatkowymi
kosztami. W tym przypadku dodatkowe koszty mogłyby stanowić wyłącznie wkład własny.
To samo dotyczy również przypadku, gdy w skutek zmiany sposobu realizacji formy
operacji ze stacjonarnej na zdalną pojawią się nowe koszty, dotychczas nie ocenianie pod
względem kwalifikowalności.

