Protokół
z dwunastego posiedzenia grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w dniu 8 grudnia 2021 r.
W dniu 8 grudnia 2021 roku odbyło się dwunaste posiedzenie grupy roboczej do spraw
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19 spotkanie
grupy roboczej zostało przeprowadzone w formule online. Zgodnie z obowiązującym
zarządzeniem w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele jednostki centralnej KSOW
i jednostek regionalnych KSOW, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa
Finansów, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Powiatów
Polskich, Polskiej Sieci LGD. W spotkaniu wzięło udział 50 osób.
Ad 1. Pan Ryszard Kogut, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej i Promocji
w MRiRW, otworzył posiedzenie, powitał uczestników XII posiedzenia grupy roboczej do
spraw KSOW i poprowadził spotkanie w zastępstwie przewodniczącego grupy.
Pani Iza Komorowska, sekretarz grupy roboczej do spraw KSOW poinformowała, że po
sprawdzeniu listy osób, w tym osób z prawem głosu, które zalogowały się na spotkanie
w formule online, jest kworum i można przystąpić do głosowania nad przyjęciem uchwał
przewidzianych na tym posiedzeniu zgodnie z porządkiem obrad. Następnie Pani Komorowska
poinformowała, że głosowanie członków grupy roboczej do spraw KSOW odbędzie się
poprzez głosowanie, kto jest przeciw przyjęciu uchwały, a w następnej kolejności – kto
wstrzymał się od głosu. Osoby głosujące za przyjęciem uchwały będą wyliczone poprzez
odjęcie od osób z prawem głosu – osób przeciw i wstrzymujących się od głosu. Ze względów
technicznych oddanie głosu przez osobę uprawnioną odbędzie się poprzez zabranie głosu
przedstawiając się z imienia i nazwiska oraz podając, czy jest przeciw przyjęciu uchwały, albo
czy wstrzymała się od głosu.
Następnie Pan Dyrektor Kogut przedstawił porządek obrad oraz zarządził głosowanie za
przyjęciem porządku obrad, który został przyjęty przez aklamację.
Spotkanie przebiegało według następującego porządku:
1.

Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego grupy roboczej do spraw KSOW.

2.

Prezentacja zmiany dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021
– Anna Radzikowska, JC KSOW, CDR.
Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu
operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

3.

Propozycja zmian w planie działania KSOW na lata 2014-2020 – Emilia Goniprowska,
JC KSOW, CDR.
Dyskusja dotycząca zmiany planu działania KSOW na lata 2014-2020 i głosowanie nad
uchwałą w sprawie akceptacji zmiany planu działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

4.

Przekazanie informacji na temat konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW, w tym zmian
w rozporządzeniu 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 – Ryszard Kogut zastępca dyrektora, Departament Pomocy
Technicznej i Promocji w MRiRW.

5.

Wolne wnioski, sprawy różne. Podsumowanie, ustalenie wniosków i zakończenie
posiedzenia.

Ad 2. Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiciel jednostki centralnej KSOW – Pani Anna
Radzikowska z JC KSOW, CDR, przedstawiła krótką informację dotyczącą zmiany
dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Pani Radzikowska poinformowała,
że dynamiczna sytuacja związana ze stanem epidemii w znaczący sposób wpłynęła na zmiany
w planie operacyjnym, które dotyczą zmian w realizacji operacji oraz rezygnacji z ich realizacji.
Jednostki wsparcia sieci zrezygnowały z realizacji 39 operacji, dotyczy to głównie projektów,
które zakładały organizację imprez masowych oraz zagranicznych wyjazdów studyjnych.
Zgłoszono zmiany do 184 operacji. W tym przypadku to rezygnacje z niektórych form realizacji
projektu, np. zastąpienie spotkań czy szkoleń stacjonarnych formą on-line. Zgłoszono również
35 nowych operacji. Duża liczba nowych operacji wynika z zastępowania operacji własnych
operacjami dostosowanymi do panujących realiów w czasie pandemii oraz przesuwania
operacji partnerskich z list rezerwowych w ramach konkursu nr 5/2021. Ponadto jednostka
regionalna województwa kujawsko-pomorskiego zgłosiła autokorektę do planu operacyjnego
polegającą na przesunięciu środków pomiędzy dwiema operacjami bez wpływu na budżet
operacji w jednostce regionalnej. Po zmianach plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021
obejmuje 1 359 operacji na kwotę ponad 78 mln złotych.
Pan Ryszard Kogut, nawiązując do wypowiedzi Pani Radzikowskiej, potwierdził że głównym
powodem zmian w dwuletnim planie operacyjnym była aktualna sytuacja będąca następstwem
pandemii koronawirusa.
Następnie Pan Ryszard Kogut zaprosił uczestników do dyskusji w sprawie zmiany dwuletniego
Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Wobec braku głosów w dyskusji Pan Dyrektor
Kogut zarządził głosowanie nad uchwałą nr 61 grupy roboczej do spraw KSOW w sprawie
akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata
2020-2021. W głosowaniu wzięło udział 25 osób spośród 42 uprawionych do głosowania. Nikt
nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała nr 61 została przyjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 3. W dalszej części posiedzenia, Pani Emilia Goniprowska z JC KSOW, CDR, przedstawiła
propozycję zmian w planie działania KSOW na lata 2014-2020, które wynikają przede
wszystkim z projektowanej zmiany rozporządzenia w sprawie krajowej sieci obszarów
wiejskich oraz doświadczeń we wdrażaniu operacji partnerów KSOW.
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Pani Goniprowska poinformowała, że zmiany w planie działania KSOW na lata 2014-2020
dotyczą w szczególności uzupełnienia planu działania o opisy priorytetów PROW 2014-2020
z uwagi na fakt, że partnerzy KSOW mieli problem z uzasadnieniem spójności wskazanego
we wniosku celu operacji z wybranym priorytetem PROW; doprecyzowano również opisy
działań KSOW oraz zamieszczono logikę interwencji krajowej sieci obszarów wiejskich.
Ponadto, w związku z nowelizacją rozporządzenia KSOW, z planu działania usunięto zakresy
tematyczne operacji z opisów działań dla operacji partnerskich, ponieważ zgodnie ze zmianą
w rozporządzeniu tematy operacji partnerów KSOW będą wskazywane w ogłoszeniu
o konkursie. Zrezygnowano również z zamieszczania w opisach działań przykładowych form
realizacji operacji (poza działaniem 8) i zamieszczono je we wstępie do opisów działań.
Uproszczono rozdział dotyczący sprawozdawczości.
Po zakończonej prezentacji Pan Ryszard Kogut podziękował Pani Emilii Goniprowskiej
i nadmienił, że ze względu na dwuletni okres przejściowy dla Wspólnej Polityki Rolnej, zmiany
planu działania będą dotyczyły wydłużonego PROW 2014-2020 o 2 lata, tj. do 31 grudnia
2022r.
Następnie Pan Dyrektor Kogut zaprosił uczestników do dyskusji w sprawie akceptacji zmiany
planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wobec braku pytań
Pan Ryszard Kogut zarządził głosowanie nad uchwałą nr 62 grupy roboczej do spraw KSOW
sprawie akceptacji zmiany planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. W głosowaniu wzięło udział 25 osób spośród 42 uprawionych do głosowania. Nikt
nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała nr 62 została przyjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 4. W dalszej części posiedzenia, zgodnie z porządkiem obrad, Pan Dyrektor Kogut
przedstawił informację na temat konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW, w tym zmian
w rozporządzeniu 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.
Pan Ryszard Kogut poinformował o zmianach wynikających z rozporządzenia w sprawie
krajowej sieci obszarów wiejskich. Zmiany dotyczą w szczególności warunków wyboru
operacji oraz kryteriów wyboru operacji. Zrezygnowano z dwóch warunków, a na ich miejsce
wprowadzono dwa nowe tj. partner będzie składał oświadczenie, że koszty ujęte w zestawieniu
rzeczowo-finansowym tej operacji nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych,
a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – nie są finansowane z udziałem
środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
ze środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) niepodlegających zwrotowi lub środków stanowiących środki
pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Kolejnym nowym
warunkiem jest, że co najmniej 85% zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych
w zestawieniu rzeczowo-finansowym jest kwalifikowalnych w ramach dwuletniego planu
3

operacyjnego zgodnie z przepisami rozporządzenia PT. W dotychczas obowiązującym
rozporządzeniu było to kryterium.
Odnośnie zmian kryteriów, zmiany dotyczą rozszerzenia oceny spełnienia kryterium
„przewidywane efekty realizacji operacji są zgodne z celem KSOW i działaniem planu
działania wskazanymi we wniosku o wybór operacji oraz został opisany przewidywany wpływ
jej realizacji na rozwój obszarów wiejskich” o zgodność efektów z priorytetem PROW.
Zmieniono punktacje za udział dodatkowych partnerów KSOW tj. przyznawany będzie jeden
punkt za partnerstwo niezależnie od liczby partnerów dodatkowych. Jeden punkt będzie
przyznawany również za różne formy działalności prawnej partnerów dodatkowych oraz za
wybrany temat operacji. Zmianie uległo również kryterium dotyczące przyznawania punktów
za wkład własny. Doprecyzowano jakie warunki musi spełniać wkład własny (tj. musi być
zgodny z zakresem operacji, niezbędny do osiągnięcia jej celu oraz racjonalny), aby operacja
uzyskała 2 pkt. Dodano również kryterium dla operacji o zasięgu regionalnym. Zgodnie z tym
kryterium będzie można przyznać jeden punkt operacji, gdy partner KSOW będzie miał
siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwie, w którym złożył wniosek.
Ponadto Dyrektor Kogut omówił istotne zmiany w dokumentacji konkursowej, które nie
wynikają wprost ze zmiany powyższego rozporządzenia. Zmiany dotyczą w szczególności
braku możliwości wyboru jako formy realizacji operacji wyjazdu studyjnego za granicę.
Wszystkie formy muszą być realizowane w kraju. Wynika to z ograniczeń dotyczących
obowiązującego stanu pandemii COVID-19. Nie będzie możliwa organizacja targów / imprez
plenerowych i wystaw, natomiast będzie możliwe zorganizowanie stoiska wystawienniczego
oraz punktu informacyjnego, w ramach ww. wydarzeń.
Zmiany dotyczą również formularza umowy na realizację operacji. Zgodnie z proponowaną
zmianą partner KSOW nie może uzależniać udziału w operacji od wyrażenia zgody na
otrzymywanie przez jej uczestnika z grupy docelowej informacji handlowych o produktach
i usługach oraz wszelkich informacji niezwiązanych z tematem operacji oraz oferować jej
uczestnikom z produktów i usług w celach komercyjnych, a także czerpać zysku / korzyści
majątkowych podczas realizacji operacji.
Zmiany w instrukcji do wniosku o refundację dotyczą między innymi sposobu składania
wniosku o wybór operacji oraz dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie ustawy Pzp.
Pan Ryszard Kogut poinformował również, że tematy operacji partnerów KSOW w konkursie
nr 6/2022 dla partnerów KSOW będą wskazane w ogłoszeniu o konkursie i omówił każdy
z proponowanych tematów. Dodał, iż partner będzie mógł wybrać tylko jeden temat w ramach
składanego wniosku. W dalszej części wypowiedzi wyjaśnił, że operacje własne będą
realizowane zgodnie z zakresem priorytetów określonych w planie działania a następnie
zaprosił uczestników spotkania do dyskusji.
Głos zabrała Pani Magdalena Doniec, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego, i zaproponowała, żeby w dokumentacji konkursowej podać
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definicję kosztów kwalifikowanych, ponieważ partnerzy KSOW nie zaglądają do
rozporządzenie PT, w którym koszty kwalifikowane zostały zdefiniowane. Ponadto odniosła
się między innymi do kryterium dotyczącego przyznawania punktów za operacje, w których
partnerzy dodatkowi KSOW działają w różnych formach prawnych innych niż partner KSOW.
Pytania zadawane były również na czacie i dotyczyły terminu ogłoszenia konkursu, możliwości
organizacji przez partnera KSOW targów produktów regionalnych lub imprez promujących
tradycje, np. dożynki, czy wyjazdy studyjne za granicę będą mogły być realizowane w ramach
operacji własnych.
Pan Dyrektor Kogut odnosząc się do zadanych pytań poinformował, że definicja kosztów
kwalifikowalnych będzie dodatkowo zawarta w dokumentacji konkursowej, natomiast punkty
za różnorodne formy prawne partnerów korzystnie wpłyną na sieciowanie. Pan Ryszard Kogut
poinformował również, że ogłoszenie konkursu nr 6 planowane jest na początku 2022 roku,
natomiast zagraniczne wyjazdy studyjne będą mogły być realizowane wyłącznie w ramach
operacji własnych. Jeżeli chodzi o targi i imprezy plenerowe, możliwa będzie tylko organizacja
punktów informacyjnych oraz stoisk wystawienniczych, w ramach tych wydarzeń.
W dalszej części spotkania Pani Aneta Gajger, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego, poruszyła kwestie dotyczące partnerstwa, dodatkowych
partnerów KSOW biorących udział w realizacji operacji i przyznawanej punktacji za
partnerstwo, które czasami bywa pozorne oraz za różne formy prawne działalności tych
partnerów; a także podniosła kwestie weryfikacji, czy koszty ujęte w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych. Kolejną
kwestią podniesioną przez Panią Gajger była możliwość wyboru przez partnera KSOW
wyłącznie jednego tematu, za który będzie przyznana punktacja.
Dyrektor Kogut odnosząc się do kwestii poruszanych przez Panią Dyrektor Gajger,
powiedział, że w nowelizowanym rozporządzeniu uregulowano, że niezależnie od liczby
dodatkowych partnerów operacji zostanie przyznany jeden punkt. Wcześniej można było
uzyskać 3 punkty, co zniweluje wykorzystywanie liczby dodatkowych partnerów w celu
uzyskania większej liczby punktów. Odnosząc się do kwestii weryfikacji podwójnego
finansowania operacji Dyrektor Kogut powiedział, że weryfikacja będzie na podstawie
złożonego przez partnera oświadczenia. Natomiast odnosząc się do punktacji za temat operacji
Pan Kogut powiedział, że w planowanym konkursie tematy są zróżnicowane i nie przenikają
się wzajemnie. W poprzednich konkursach partnerzy mogli wybrać więcej niż jeden temat
i niejednokrotnie wybierali większą liczbę tematów, żeby uzyskać większą liczbę punktów za
to kryterium, a w ramach realizowanej operacji nie poświęcono wszystkim wybranym tematom
właściwej uwagi
Pan Dyrektor Kogut, odnosząc się do kwestii poruszanych przez jednostki regionalne
dotyczących powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą,
poinformował, że kwestia ta będzie uregulowana w umowie zawieranej z partnerem KSOW.
Dodał, że tam, gdzie ma to zastosowanie obowiązuje ustawa Pzp, natomiast przy wyborze
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wykonawców (w sytuacji, gdy partner KSOW nie jest zobligowany do stosowania ustawy Pzp)
należy wziąć pod uwagę racjonalność planowanych kosztów.
Ad 5. Ostatnim punktem posiedzenia były wolne wnioski, sprawy różne, podsumowanie,
ustalenie wniosków i zakończenie posiedzenia. Pan Ryszard Kogut poinformował, że nowa
sieć KSOW+ będzie musiała być utworzona w ciągu 12 miesięcy od akceptacji Planu
Strategicznego WPR przez Komisję Europejską.
Pan Dyrektor Kogut podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia i zakończył dwunaste
posiedzenie GR KSOW.
Podjęte uchwały przez grupę roboczą do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w dniu 8 grudnia 2021 r.:
1.

Uchwała nr 61 grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w sprawie
akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2020-2021.

2.

Uchwała nr 62 grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w sprawie
akceptacji zmiany planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski i ustalenia z posiedzenia
1.

Konkurs nr 6/2022 dla partnerów KSOW będzie ogłoszony na początku 2022 roku.

2.

W związku z planowanym konkursem zostanie wysłana dokumentacja konkursowa do
wszystkich jednostek do zaopiniowania.

3.

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu nr 6/2022 dla partnerów KSOW, JC
KSOW prześle uczestnikom posiedzenia grupy roboczej do spraw KSOW prezentację
dyrektora Koguta na temat konkursu nr 6/2022 dla partnerów KSOW, w tym zmian
w rozporządzeniu 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

Załączniki:
1.

Lista obecności uczestników posiedzenia.

2.

Uchwała nr 61 grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia
8 grudnia 2021 r. w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.
Uchwała nr 62 grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia
8 grudnia 2021 r. w sprawie akceptacji zmiany planu działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

3.
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Sporządziła:
Izabela Komorowska
Sekretarz grupy roboczej do spraw KSOW
Jednostka Centralna KSOW
Zastępca Przewodniczącego
grupy roboczej do spraw
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Ryszard Kogut
zastępca dyrektora
Departamentu Pomocy Technicznej
/podpisano elektronicznie/
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