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Zakres proponowanych zmian 

w planie działania KSOW

Proponowane zmiany wynikają z:

• projektowanej zmiany rozporządzenia 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

• doświadczeń we wdrażaniu operacji partnerów KSOW

• doświadczeń w realizacji 2-letnich planów operacyjnych

• doświadczeń związanych ze sporządzaniem i opiniowaniem 
sprawozdań z realizacji planów



Zakres proponowanych zmian 

w planie działania KSOW

• Zamieszczono logikę interwencji w planie działania

krajowej sieci obszarów wiejskich

• Uzupełniono plan działania o opisy priorytetów PROW 

2014-2020

• Doprecyzowano opisy działań KSOW

• Uproszczono sprawozdawczość

➢ Główną motywacją proponowanych zmian jest 
uczynienie konstrukcji planu działania KSOW bardziej 
czytelnej dla partnerów startujących w konkursach



ogika interwencji krajowej sieci obszarów wiejskich

LOGIKA INTERWENCJI KSOW

Priorytety PROW Cele KSOW Działania KSOW

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w 

rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i 

konkurencyjności wszystkich rodzajów 

rolnictwa we wszystkich regionach oraz 

promowanie innowacyjnych technologii w 

gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki 

leśnej 

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw 

żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania 

do obrotu produktów rolnych, promowanie 

dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w 

rolnictwie

IV. Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie 

ekosystemów związanych z rolnictwem i 

leśnictwem

V. Wspieranie efektywnego gospodarowania 

zasobami i przechodzenia na gospodarkę 

niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w 

sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

VI. Wspieranie włączenia społecznego, 

ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego 

na obszarach wiejskich 

Cel 1. Zwiększenie udziału 

zainteresowanych stron we 

wdrażaniu inicjatyw na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich

3, 6, 7, 9 oraz 13

Cel. 2 Podniesienie jakości 

realizacji Programu

1, 3, 7, 8, 10 oraz 

12 

Cel 3. Informowanie 

społeczeństwa i potencjalnych 

beneficjentów o polityce rozwoju 

obszarów wiejskich i wsparciu 

finansowym 

1, 7, 10 oraz 13

Cel. 4. Wspieranie  innowacji w 

rolnictwie, produkcji żywności, 

leśnictwie i na obszarach 

wiejskich 

2, 5, 7 oraz 8 

Cel 5. Aktywizacja mieszkańców

wsi na rzecz podejmowania

inicjatyw w zakresie rozwoju

obszarów wiejskich, w tym

kreowania miejsc pracy na

terenach wiejskich

4, 7 oraz 11



Zakres proponowanych zmian 

w planie działania KSOW

Priorytety PROW 2014-2020

Partnerzy KSOW mieli problem z uzasadnieniem spójności wskazanego we 
wniosku celu operacji z wybranym priorytetem PROW (warunek dostępu)

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 
promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

• Priorytet ma służyć rolnikom i producentom żywności w skuteczniejszym

docieraniu do klientów, poprzez rozwijanie sprzedaży bezpośredniej,

działań marketingowych i budowanie lepszych relacji z konsumentami

• Priorytet wspiera organizowanie łańcucha dostaw żywności, w tym

przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, a także

poprawę ich jakości



• W priorytecie mieszczą się także działania wspierające gospodarstwa

rolne w lepszym zarządzaniu ryzykiem oraz wzmacnianiu dobrostanu

zwierząt

• Wsparciu tego priorytetu służą przedsięwzięcia promujące systemy

jakości żywności, produkty lokalne i tradycyjne oraz budujące

świadomość producentów, konsumentów i organizatorów systemów

krótkich łańcuchów dostaw, ich znaczenia i potencjału rynkowego

• W ramach priorytetu mieszczą się także pomysły i inicjatywy

wspierające integrację poziomą rolników, czyli działania wspólne,

zespołowe, pozwalające na osiągnięcie korzyści skali, oraz integrację

pionową, czyli działania umożliwiające podejmowanie przez rolników

wyzwań związanych z udziałem w kolejnych etapach łańcucha

żywnościowego takich jak przetwórstwo na małą skalę czy sprzedaż

bezpośrednio do konsumenta



Zakres proponowanych zmian 

w planie działania KSOW

Przekazując przykłady dobrych praktyk z PROW do Europejskiej Sieci na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) należy oprócz priorytetu również

wskazać cel szczegółowy priorytetu. Ta informacja jest przypisana do fiszki

projektowej zamieszczonej w bazie projektów ENRD.

Cele szczegółowe priorytetu

a) poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich 

zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, 

dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych 

i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje 

międzybranżowe

b) wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach



Zakres priorytetu, w szczególności:

a) wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania

i wprowadzania do obrotu produktów rolnych

• rozwijanie form sprzedaży w KŁŻ (krótkie łańcuchy dostaw żywności)

• marketing produktów rolnych, w tym: promocja żywności certyfikowanej, 

budowanie i rozpoznawalność marki produktów, kształcenie konsumentów

• systemy jakości żywności (żywność wysokiej jakości, certyfikacja żywności, 

znakowanie żywności, żywność ekologiczna)

• małe przetwórstwo, produkty lokalne, tradycyjne (chronione nazwy pochodzenia, 

chronione oznaczenia geograficzne, gwarantowane tradycyjne specjalności itp.)

• sieć współpracy podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw (formy 

współpracy pomiędzy producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem 

a konsumentami)

• optymalizacja wykorzystania zasobów środowiska naturalnego



Zakres priorytetu, w szczególności cd.

b) promowanie oraz poprawa ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt

c) zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie

• dywersyfikacja struktury produkcji, dobór odmian, zabiegi uprawowe, 

nawadnianie, profilaktyka w chowie zwierząt

• dywersyfikacja dochodów (świadczenie usług przy wykorzystaniu zasobów 

gospodarstwa, agroturystyka, praca poza gospodarstwem)

• integracja w grupach producenckich, kontraktacje, wykorzystanie 

kontraktów terminowych

• ubezpieczenia, w tym komercyjne i wzajemne



Zakres proponowanych zmian 

w planie działania KSOW

Opis działań 

Geneza działań dodatkowych

• Działania KSOW zostały określone w art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia 
1305/2013, wspólne dla wszystkich sieci. 
Wskazane w PROW na lata 2014-2020. Są to działania podstawowe, 
oznaczone numerami od 1 do 9

• Działania dodatkowe od numeru 10 do 13 opracowane na podstawie 
badania ankietowego wśród partnerów KSOW



Zakresy tematyczne operacji 

Z projektu planu działania usunięto zakresy tematyczne operacji, które 
w obecnie obowiązującym planie działania są wskazane w opisach działań 
2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, oraz 13 (operacje partnerskie)

Zmiany wynikają z projektowanej zmiany rozporządzenia KSOW

Tematy operacji operacji Partnerów KSOW na 2022 r. i 2023 r. będą inne 
niż określone w tym rozporządzeniu i planie działania KSOW

Zgodnie z tą zmianą tematy operacji partnerów KSOW będą wskazywane 
w ogłoszeniu o konkursie



Formy realizacji operacji

Zrezygnowano z zamieszczania w opisach działań przykładowych form realizacji 
operacji (poza działaniem 8) i zamieszczono je we wstępie do opisów działań
Przykładowe formy realizacji działań w zakresie operacji własnych JW, w szczególności

1) szkolenie / seminarium / warsztat / spotkanie 

2) wyjazd studyjny 

3) konferencja / kongres

4) targi / impreza plenerowa / wystawa

5) stoisko wystawiennicze/punkt informacyjny na tragach/imprezie plenerowej / wystawie

6) publikacja / materiał drukowany

7) prasa 

8) audycja / film / spot odpowiednio w radiu i telewizji 

9) analiza / ekspertyza / badanie

10) konkurs / olimpiada

11) informacje i publikacje w internecie



Zakres proponowanych zmian 

w planie działania KSOW

Opisy poszczególnych działań 

Działanie 3 : Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne 
priorytety Programu

W działaniu 3 powinny być zidentyfikowane i upowszechnione opisy 
przykładów projektów zrealizowanych w ramach poszczególnych działań 
PROW. 

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

• Działanie 12 ma szerszy wymiar niż działanie 3 

• Działanie polega na gromadzeniu informacji o przedsięwzięciach mających 
wpływ na rozwój obszarów wiejskich zrealizowanych i sfinansowanych 
w ramach różnych funduszy, w tym ze środków własnych



Zakres proponowanych zmian 

w planie działania KSOW

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami

uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana

i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

• Działanie ma służyć wymianie wiedzy pomiędzy różnymi środowiskami
uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, promowaniu integracji 
i współpracy między nimi 

• Grupa docelowa, do której adresowane są operacje w działaniu 6, 
musi obejmować różne środowiska, które są związane z określonym 
obszarem tematycznym (w szczególności: instytuty naukowe / 
badawcze, uczelnie, samorządy, podmioty gospodarcze / NGO, LGD, 
podmioty doradztwa rolniczego, rolnicy)

• Operacja powinna zawierać również element rozpowszechniania 
rezultatów działań na rzecz tego rozwoju



Zakres proponowanych zmian 

w planie działania KSOW

Zakres i tryb sporządzania informacji i sprawozdań z realizacji planów

• W sprawozdawczości KSOW główną zmianą jest rezygnacja 
z papierowych wersji sprawozdań. Przechodzimy na tryb elektroniczny.

• W sprawozdaniu rocznym rezygnujemy z części dotyczących: 

➢ „efektów realizacji planu działania w zakresie szkoleń w ujęciu jakościowym (na 
podstawie ankiet ewaluacyjnych dotyczących przeprowadzonych szkoleń)” 

➢ „efektów realizacji działań planu działania w ujęciu ilościowym (wskaźniki 
monitorowania zgodne ze Wspólną Statystyką Sieci w UE)”21
Z tym, że WSS staje się odrębnym sprawozdaniem, które będzie robione na 
życzenie ENRD. Na ten moment nie wiemy jak będzie wyglądało to 
sprawozdanie i jakie będą terminy

• Zrezygnowano również z 30 dniowego terminu na opiniowanie 
sprawozdań przez GR, co pozwoli na łączenie przekazywanych 
sprawozdań i planów operacyjnych



Dziękuję za uwagę

https://ksow.pl


