
Założenia dot. wdrażania KSOW+
w PS WPR 2023-2027 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał 
opracowany przez Departament Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



KSOW+

nowi 
interesariusze

I filar WPR

KSOW

KSOW+ zostanie utworzona w oparciu 
o istniejącą Krajową Sieć Obszarów 
Wiejskich (KSOW), w tym Sieć na 
rzecz innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich (SIR), 
umożliwiając wykorzystanie 
zbudowanego potencjału i 
zapewnienie ciągłości jej 

funkcjonowania, jednocześnie 
uwzględniając modyfikacje 

wynikające z dotychczasowych 
doświadczeń i szerszego jej zakresu w 
okresie programowania 2023-2027.

Planowane uruchomienie KSOW+ 
lipiec 2023 r.



1. Zwiększenie zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron we wdrażanie Planu strategicznego WPR oraz w
jego opracowywanie;

2. Wspieranie organów administracji państwa członkowskiego w realizacji Planu strategicznego WPR oraz przejściu
na model oparty na realizacji celów;

3. Przyczynienie się do podniesienia jakości działań służących wdrażaniu Planu strategicznego WPR;

4. Informowanie ogółu społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o WPR i możliwościach finansowania;

5. Sprzyjanie innowacyjności w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich oraz wspieraniu wzajemnego uczenia się i
włączeniu wszystkich zainteresowanych stron w procesy wymiany i rozwijania wiedzy oraz wspieraniu interakcji
między takimi stronami;

6. Przyczynianie się do rozwijania zdolności i prowadzenia działań w zakresie monitorowania i oceny;

7. Rozpowszechnianie rezultatów Planu strategicznego WPR.

Cele KSOW+



1. Gromadzenie, analiza i upowszechnianie informacji na temat działań i dobrych praktyk wdrażanych lub
wspieranych w ramach Planu strategicznego WPR;

2. Rozwijanie kompetencji administracji i innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie planów strategicznych
WPR;

3. Wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się zainteresowanych stron;

4. Wspieranie współpracy i budowania sieci kontaktów grup operacyjny EPI i LGD lub podobnych struktur;

5. Rozwijanie powiązań z innymi strategiami lub sieciami kontaktów finansowanymi przez Unię;

6. Wkład w dalszy rozwój WPR;

7. Udział w działaniach europejskiej sieci WPR;

8. Informacja i promocja Planu Strategicznego WPR.

Działania KSOW+



Struktura organizacyjno-instytucjonalna KSOW+ 

KSOW+
jednostki 

wsparcia sieci

Instytucja 
Zarządzająca 

- MRiRW

Jednostka 
Centralna -

CDR

ARiMR

jednostki 
regionalne –

odr-y i 
samorządy 

województw

Sieć będzie wspierana przez komitet sterujący
ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+, a w
realizację działań sieci oprócz jednostek
wsparcia sieci będą zaangażowani również jej
partnerzy.



Komitet sterujący ds. 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+

Komitet sterujący ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie funkcjonowania KSOW+.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, nauki, doradztwa rolniczego, partnerów 
KSOW+, organizacji pozarządowych, w tym organizacji społecznych i branżowych funkcjonujących w obszarze 
rolnictwa i obszarów wiejskich oraz partnerów społeczno-gospodarczych. W szczególności będą to przedstawiciele 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  jednostek doradztwa rolniczego, samorządów województw, Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, instytutów badawczych, uczelni i szkół rolniczych, izb rolniczych, 
lokalnych grup działania oraz branżowych związków rolniczych.



Sieci tematyczne/grupy tematyczne

W ramach KSOW+ będą mogły być powoływane i wspierane sieci oraz grupy tematyczne, w tym w 
szczególności sieci dotyczące innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz gospodarstw 
demonstracyjnych. 

Sieci tematyczne/ grupy tematyczne mają służyć wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących rozwoju 
rolnictwa i obszarów wiejskich, poprawie jakości wdrażania Planu Strategicznego oraz ułatwianiu 
współpracy pomiędzy partnerami KSOW+ oraz innymi podmiotami aktywnie działającymi na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich i rolnictwa w zakresie tematyki objętej ich działaniem. Celem sieci tematycznych jest 
również identyfikacja potrzeb i głównych obszarów działania w tematach leżących w ich zakresie.



Partnerzy

W realizację działań KSOW+, oprócz jednostek wsparcia sieci, będą również zaangażowani jej partnerzy,
czyli podmioty aktywnie działające na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym wdrażające
innowacje lub opracowujące innowacyjne rozwiązania.

Głównym celem zaangażowania partnerów jest zwiększenie ich udziału w planowaniu, poprawie
wdrażania (zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i realizacji projektów przez beneficjentów),
monitorowaniu i ewaluacji, co powinno wpłynąć na poprawę jakości i efektywności PS WPR.

Partnerem KSOW+ może zostać w szczególności instytucja publiczna, podmiot gospodarczy i społeczny, 
podmiot reprezentujący społeczeństwo obywatelskie oraz osoba fizyczna (np. rolnik). Partnerem może 
też być inna sieć, pod warunkiem, że jest zaangażowana w szeroko rozumiany rozwój rolnictwa i 
obszarów wiejskich, a także wyrazi chęć aktywnej współpracy z Siecią, m.in. rejestrując się w bazie 
partnerów KSOW+ na portalu ksow.pl. 

Partnerzy będą mogli być włączani w operacje realizowane przez jednostek wsparcia sieci.



Operacje w ramach KSOW+

W perspektywie finansowej 2023-2027 operacje zawarte w Planie Operacyjnym 
będą zgłaszane za pomocą systemu informatycznego, który tworzy Centrum 
Doradztwa Rolniczego.



Sprawozdawczość

sprawozdanie roczne 
do Europejskiej Sieci 

WPR

sprawozdanie roczne 
z działalności 

KSOW+



Budżet Pomocy Technicznej

Na pomoc techniczną (w tym KSOW+) planuje się przeznaczyć 4% 
całkowitego wkładu EFRROW – jest to maksymalny poziom.  KE będzie 
dokonywać płatności ryczałtowej na rzecz PCz w wysokości do 4% od 
wydatków zadeklarowanych do KE w ramach interwencji PS WPR. 

Oprócz środków z EFRROW na pomoc techniczną zostanie przeznaczone 
współfinansowanie krajowe w wysokości 45%.

Łączny maksymalny budżet (EFRROW + budżet krajowy): 340 mln euro



Finansowanie

Pomoc techniczna

340 mln euro

KSOW+ min 15% PT

I Schemat

II Schemat

Koszty 
funkcjonowania 

KSOW+ (15% koszty 
pośrednie)

Koszty operacji 
realizowanych na 
podstawie Planu 

Operacyjnego



Europejska Sieć Wspólnej Polityki Rolnej

➢ ES WPR rozpoczęła funkcjonowanie 6 października 2022 r.

➢ Więcej informacji nt. ES WPR: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/index_en



Dziękuję za uwagę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał 
opracowany przez Departament Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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