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Załącznik 

do Uchwały Nr 1141/92/15  
Zarządu Województwa Pomorskiego  

z dnia 17 listopada 2015 r.   
 
 

OGŁOSZENIE NABORU PROPOZYCJI OPERACJI DO REALIZACJI  W RAMACH 
PLANU OPERACYJNEGO KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKIC H NA LATA 
2016-2017 – ETAP I – ROK 2016 – DLA WOJEWÓDZTWA POM ORSKIEGO  

W ramach Planu Operacyjnego KSOW w latach – 2016 - 2017 dla województwa 
pomorskiego zgłaszane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu 
Działania KSOW na lata  2014-2020:    

1. 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. 

2. Działanie 6 . Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami 
uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana  
i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. 

3. Działanie 9 . Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez 
rolników wspólnych inwestycji. 

4. Działanie 10 . Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na 
rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą. 

5. 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.  

6. Działanie 12 . Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk 
mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. 

7. Działanie 13 . Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 

W ramach planowanego bud żetu w kwocie 563 450,00 zł, 40% kwoty 
przeznaczone jest na realizacj ę zadań własnych jednostki regionalnej tj. 
225 380,00 zł, natomiast 60% na propozycje operacji  wnioskowane przez 
Partnerów  KSOW, co stanowi kwot ę 338 070 zł. 

 

Wybór operacji 

Operacje zgłaszane przez Partnerów KSOW jako propoz ycje do planu 
operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa 
Pomorskiego musz ą być zgodne z co najmniej jednym z celów KSOW na lata 
2014-2020 oraz realizowa ć co najmniej jeden priorytet PROW 2014-2020.   
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Cele KSOW i priorytety PROW 2014-2020 zostały wymienione w Instrukcji do 
Wypełnienia „Formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach 
Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020”.  

Każda operacja może być zgłoszona tylko do jednego działania KSOW .  

Do planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie 
Pomorskim zgłaszane mogą być propozycje operacji o zasięgu lokalnym, 
regionalnym i ponadregionalnym. 

Każda propozycja operacji podlegać będzie ocenie formalnej, ocenie w zakresie 
zgodności z: działaniami KSOW, celami KSOW i priorytetami PROW oraz ocenie 
merytoryczno – finansowej. 

 

Kwalifikacja operacji na list ę rankingow ą 

O kwalifikacji operacji na listę rankingową do dwuletniego planu operacyjnego 
decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów 
wskazanych w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Warunkiem kwalifikacji operacji 
na listę jest uzyskanie co najmniej 22 punktów. 

Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania wynosi 42. 

W pierwszej kolejności kwalifikują się te operacje, które uzyskały największą liczbę 
punktów. 

Wniosek, który został zakwalifikowany do planu operacyjnego i uzyskał wymaganą 
minimalną liczbę 22 punktów, nadal może nie zostać w nim ujęty jeżeli suma kwot  
z wnioskowanych i zaakceptowanych wniosków przekroczy wysokość środków 
dostępnych w ramach dwuletniego planu operacyjnego.  

Po dokonaniu oceny wniosków sporządzana jest lista rankingowa operacji w 
kolejności uzyskanych punktów, zawierająca wskazanie wnioskodawców, a także 
tytuły operacji, która przedstawiana jest do zaopiniowania Wojewódzkiej Grupie 
Roboczej ds. KSOW. Następnie Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdza listę 
rankingową. Na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej opracowywany jest plan 
operacyjny, który przekazywany jest do jednostki centralnej celem zaopiniowania 
przez Grupę Roboczą ds. KSOW. 
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Lista operacji podlegających realizacji opublikowana zostanie na stronie 
www.dprow.pomorskie.eu oraz www.ksow.pl w zakładce poświęconej województwu 
pomorskiemu. 

 

Umowy z Partnerami KSOW, którzy zostali wyłonieni w  oparciu o list ę 
rankingow ą realizacji operacji  

Umowy z Partnerami KSOW na realizację operacji będą zawierane nie wcześniej, niż 
po zaakceptowaniu planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW i przyjęciu 
go do realizacji przez Zarząd Województwa Pomorskiego, co jest przewidywane  
w pierwszym kwartale 2016 roku.  

Sprawozdanie z realizacji operacji nale ży przekaza ć do Jednostki Regionalnej 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Po morskim najpó źniej w 
terminie 14 dni od dnia zako ńczenia realizacji operacji.  

Uwaga!  

Wydatek mo że zostać uznany za kwalifikowalny je żeli: 
1. jest niezbędny do realizacji operacji; 
2. jest racjonalny; 
3. jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania; 
4. jest spójny z obowiązującymi przepisami. 

Koszty inwestycyjne nie b ędą podlega ć refundacji w ramach planu 
operacyjnego KSOW.    

Wnioskodawca składaj ący wniosek z partnerami zobowi ązany jest do 
przedstawienia wraz z wnioskiem umowy partnerstwa. 

Wnioskodawca realizując projekt zobowiązany jest do: 

1. przygotowywania informacji oraz dokumentacji fotograficznej dotyczącej 
realizacji operacji w celu poinformowania o powyższym Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich m.in.: na portalu KSOW. Zakres i terminy przekazywania 
informacji będą ustalane drogą mailową w trakcie realizacji operacji,  

2. przeprowadzenia ewaluacji operacji (jeśli dotyczy).  

Termin wypełnienia wniosku: do 1 grudnia 2015 roku  (data na wniosku wraz  
z podpisem) 

Termin dostarczenia wniosku: do 8 grudnia 2015 roku   
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Wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub 
nadane na poczcie lub kurierem, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego po 8 grudnia 2015 r. nie będą brały udziału w konkursie. 

Miejsce składania wniosków -   Departament Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; ul. Okopowa 21/27;  
80-810 Gdańsk; siedziba Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
ul. Augustyńskiego 2; 80-810 Gdańsk; pokój 300A.     
 
Wnioski należy składać na papierowym formularzu wniosku  załączonym do 
ogłoszenia wraz załącznikami i  wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych. 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:  

• Formularz wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu 
Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 - pobierz ,  

• załącznik 1 do wniosku - Zestawienie finansowo – rzeczowe operacji - pobierz  

• Instrukcja wypełnienia formularza wniosku zgłaszającego operację do 
realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz  

• Kryteria oceny wniosku -  pobierz   
• Wzór umowy partnerskiej -  pobierz   

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (58) 32 68 338; (58) 
32 68 756 od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 – 15:45.  

 


