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Katowice, 9 listopada 2015 roku 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
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 art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  1305/2013 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 

 

 

 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich    
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich   
na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utworzenie KSOW- legislacja 

Prawo unijne: 

Prawo krajowe: 
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Utworzenie KSOW- struktura 

Instytucja zarządzająca 
 
Samorządy Województw 
 
 
wojewódzkie ośrodki  
doradztwa rolniczego 
 
 
 
 
 
                CDR 
 
 
 
Wojewódzkie Grupy  
Robocze i Grupa Robocza  
ds. KSOW 

jako jednostka centralna 
 
jako jednostki regionalne 
 
realizujące zadania na rzecz wspierania 
innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, 
leśnictwie i na obszarach wiejskich, 
wykonywane w ramach Sieci na rzecz 
innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich, w tym współpraca w ramach 
sieci EPI 
 
jako jednostka koordynująca zadania KSOW 
na rzecz innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich 
 

 
jako organy opiniodawczo- doradcze            
w zakresie funkcjonowania KSOW 
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Minister RiRW (IZ) 
 Jednostka centralna KSOW 

 

Jednostka sektora finansów 
publicznych lub fundacja, 

której jedynym fundatorem 
jest Skarb Państwa 

 

Sekretariaty 
regionalne 

(UM) 

Centrum Doradztwa 
Rolniczego 

WODRy 

Koordynacja na poziomie 
krajowym zadań sieci na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich 

Wykonywanie zadań sieci na 
rzecz innowacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich na 

poziomie województwa 
 

FAPA 

Upoważnienie w drodze rozporządzenia 

Nowa perspektywa 
finansowa 2014-2020 
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 Funkcjonowanie Sieci  

 Realizację Planu działania na podstawie dwuletnich Planów 
operacyjnych  

 Pochodzą one ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II 
Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020; 

Finansowanie KSOW 

Środki w ramach przyznanego limitu przeznaczone są na : 

Łącznie- 60.000.000 euro na całą Sieć.  
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 dla całej Sieci na lata 2014-2020 został utworzony jeden plan 
działania, realizowany na podstawie planów operacyjnych, 
sporządzanych co dwa lata;  

 określa cele i priorytety KSOW do osiągnięcia aż do 2023 roku, 
zgodnie z zasadą n+3;  

 wskazuje przede wszystkim na zakresy wsparcia które można 
realizować w celu jak najefektywniejszego ich wdrażania, zawiera ich 
opis i cele, a także kryteria wyboru projektów do realizacji w ramach 
dwuletnich planów operacyjnych, plan finansowy, wskaźniki 
realizacji działań oraz wytyczne IZ w zakresie monitorowania, 
sprawozdawczości i ewaluacji.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Plan działania na lata 2014-2020 

Plan działania: 
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 to jednolite dokumenty tworzone przy współpracy jednostki 
centralnej, jednostek regionalnych, CDR i 16 WODR;  

 Plan operacyjny SR KSOW Województwa Śląskiego składa się z dwóch 
części: 

 Planu komunikacyjnego (działania informacyjne i promocyjne dot. 
PROW 2014-2020 )  

 innych działań (operacje własne oraz wybrane do realizacji operacje 
partnerów);  

 obecnie realizowany jest Plan operacyjny na lata 2014-2015;  

 realizacja ostatniego planu kończy się  z dniem 30 czerwca 2023 roku.  
 

 

 

 

 

 

 

Plan operacyjny 

Plany operacyjne: 

2015-11-09 



 

Realizacja działań w latach 2014-2023 odbywać będzie się na podstawie pięciu 

Planów operacyjnych, z których ostatni realizowany będzie będzie do końca 

czerwca 2023 roku.  

 

 

 

 na lata 2014-2015 -  116.768,00 euro 

 na lata 2016-2017 -  435.6077,00 euro 

 na lata 2018-2019 -  399.578,00 euro 

 na lata 2020-2021 -  313.396,00 euro 

 na lata 2022-2023 -  272.021,00 euro 

 

Łączna kwota Planów działania                 1.536.840,00 euro (ok. 6.454.728 zł) 
(dane na dzień 03-11-2015 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet Planów operacyjnych 

Budżet Planów operacyjnych: 
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Podział środków- w ramach Sekretariatów Regionalnych 

SR KSOW 

Funkcjonowanie 
struktury KSOW 

Plan działania na lata  
2014-2010 

max do 25%  
przyznanych środków 

min 75%  
przyznanych środków 

Plany operacyjne 

min 10 % zaplanowanego 
budżetu 

(operacje własne  
oraz partnerów) 

Plany komunikacyjny Pozostałe działania 
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 Plan operacyjny składający się z Planu komunikacyjnego i pozostałych 
działań realizowany jest przez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto realizuje operacje w ramach Planu operacyjnego? 

Plan komunikacyjny Podmioty odpowiedzialne za 
wdrażanie Programu- w 
województwie śląskim operacje w 
ramach Planu komunikacyjnego 
realizuje SR KSOW 

Pozostałe działania Działania własne SR KSOW oraz 
operacje partnerów złożone w 
ramach naboru, ocenione 
pozytywnie i wybrane do realizacji 
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Kto może być partnerem KSOW? 

Aby dany podmiot mógł być partnerem KSOW musi wpisać się do  
Bazy partnerów   dostępnej na stronie www.ksow.pl  

Partnerem Sieci mogą być podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój 
obszarów wiejskich oraz wyrażają chęć otrzymywania i dostarczania informacji           
w tym zakresie, w tym m.in.: 

 urzędy administracji rządowej i samorządy województw, gmin i powiatów,  

 organizacje branżowe oraz spółdzielcze, 

 izby rolnicze i ośrodki doradztwa rolniczego,  

 instytuty resortowe, podmioty gospodarcze i jednostki badawczo-rozwojowe, 

 organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno-spożywczym oraz biorące 
udział w programowaniu rozwoju lokalnego, 

 służby ochrony przyrody, 

 lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz  
inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na 
szczeblu lokalnym,  

 szkoły średnie i wyższe.  
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Jak zostać partnerem Sieci:  
 wykaz partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) jest przygotowywany 

na podstawie formularzy zgłoszeniowych wypełnionych za pomocą rejestracji 
elektronicznej poprzez stronę internetową www.ksow.pl.  

 wykaz ten jest aktualizowany przez Sekretariat Centralny KSOW i jest dostępny w 
zakładce pt. baza partnerów KSOW. 

 

 

 

 

 

Formularz  
zgłoszeniowy do bazy 

partnerów  
dostępny na stronie 

www.ksow.pl 
 

Baza 
partnerów 

Sieci 
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Lista podmiotów należąca do Sieci ma charakter otwarty i podlega bieżącej 
aktualizacji.  
Obecnie (stan na 09-11-2015 r.) partnerami SR KSOW Województwa Śląskiego jest 
169 podmiotów, w tym: 
 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy Sieci 
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Europejski Fundusz Rolny 

   na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

 
Aleksandra Czucz 

 

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Śląskiego 

Wydział Terenów Wiejskich  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

 

www.ksow.pl  

ksow@slaskie.pl 
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