
PROJEKT

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia ……………………………….. 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 58 ustawy 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 

2021 r. poz. 182, 904 i 1603) zarządza się, co następuje:

§ 1. 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 (Dz. U. poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) prowadzenie na poziomie krajowym strony internetowej KSOW, zwanej dalej 

„portalem KSOW”, i administrowanie na poziomie krajowym i w zakresie 

dotyczącym województwa portalem KSOW oraz stosowanie na poziomie krajowym 

innych internetowych narzędzi umożliwiających wymianę informacji dotyczących 

rozwoju obszarów wiejskich;”;

2) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) prowadzenie w zakresie dotyczącym województwa portalu KSOW oraz stosowanie 

innych internetowych narzędzi umożliwiających wymianę informacji dotyczących 

rozwoju obszarów wiejskich w województwie;”;

3) w § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) umieszczanie na stronie podmiotowej CDR informacji dotyczących SIR;”; 

4) użytą w § 10 ust. 1 i § 25 liczbę „2023” zastępuje się liczbą „2025”;

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
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5) skreśla się użyte w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. a, § 14 ust. 3, § 15 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 18 ust. 

1 wyrazy „ albo fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa,”;

6) w § 16:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w ramach tego samego konkursu nie został złożony inny wniosek o wybór tej 

samej operacji;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) koszty ujęte w jej zestawieniu rzeczowo-finansowym nie są finansowane z 

udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora 

finansów publicznych, które nie są finansowane z udziałem środków 

publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub 

stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające 

zwrotowi;”,

c) uchyla się pkt 4,

d) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) co najmniej 85% zaplanowanych kosztów jej realizacji, ujętych w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym, jest kwalifikowalnych w ramach dwuletniego planu 

operacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 

ustawy.”;

7) w § 17:

a) w ust. 1:

– w pkt 3 po wyrazie „KSOW” dodaje się przecinek i wyrazy „priorytetem 

Programu”,

– uchyla się pkt 4,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w realizacji operacji będzie brać udział jeden lub więcej dodatkowych 

partnerów KSOW, z których każdy zadeklarował wykorzystanie wkładu 

własnego w realizacji operacji – 1 pkt;”,

– po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

 „6a) co najmniej jeden partner KSOW biorący udział w realizacji operacji 

prowadzi działalność w innej formie prawnej, niż inny partner KSOW, w 
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tym dodatkowy partner KSOW, biorący udział w realizacji tej operacji, w 

szczególności w takiej formie prawnej jak spółka, stowarzyszenie, 

fundacja, lub jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

– 1 pkt;”,

– uchyla się pkt 7,

– pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) operacja zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu wkładu własnego w 

wysokości co najmniej 10% w stosunku do zaplanowanych kosztów 

realizacji operacji, ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym – 2 pkt;

9) opis operacji wskazuje, że jej realizacja dotyczy wyłącznie jednego tematu, 

wybranego spośród tematów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie – 1 

pkt;”,

– dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

10) w przypadku wniosku o wybór operacji złożonego do jednostki regionalnej 

– partner KSOW ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwie, 

w którym złożył ten wniosek – 1 pkt.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Operacja może zostać wybrana, jeżeli uzyskała 4 punkty za kryteria 

określone w ust. 1 pkt 1–3 i 9.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku spełnienia warunku określonego w § 16 ust. 1 pkt 4a, 

zaplanowanych kosztów realizacji operacji ujętych w jej zestawieniu rzeczowo-

finansowym, które są niekwalifikowalne, nie uwzględnia się w kosztach realizacji 

operacji.”;

8) w § 18 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wskazanie obszaru lub zakresu objętego konkursem oraz tematów, których mogą 

dotyczyć operacje;”;

9) w § 19 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się myślnikiem i dodaje się wyrazy „ w 

przypadku złożenia tego wniosku na piśmie utrwalonym w postaci papierowej.”;

10) w § 21 w ust. 1 wyrazy „w formie pisemnej” zastępuje się wyrazami „na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej”. 

§ 2. Do wyboru operacji partnera krajowej sieci obszarów wiejskich, o której mowa w 

art. 54 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 
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grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.2)), w sprawach 

objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w 

brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. 
Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, 
str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 
19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2018, str. 6, Dz. Urz. 
UE L 16 z 18.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 22.02.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 1, 
Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 79 z 08.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 224 z 
24.06.2021, str. 1.

Mariusz Gorzowski

dyrektor

Departamentu Prawnego

za zgodność pod względem prawnym, 
legislacyjnym i redakcyjnym 

/podpisano elektronicznie/
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U Z A S A D N I E N I E

Zaprojektowana zmiana 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 została opracowana na podstawie propozycji 

zgłoszonych przez jednostkę centralną oraz jednostki regionalne Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich (dalej „KSOW”) oraz instytucję zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (dalej „PROW”).

Najistotniejsze zmiany w projektowanym rozporządzeniu dotyczą spraw związanych z 

wyborem operacji partnerów KSOW w drodze konkursów ogłaszanych przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi jako instytucji zarządzającej PROW i są zawarte w § 1 pkt 

6–9 projektu. Pozostałe zmiany dotyczą m.in. sposobu wykonywania niektórych zadań przez 

jednostkę centralną, jednostkę regionalną oraz Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w 

Brwinowie (dalej „CDR”,) oraz przedłużenia okresu realizacji planu działania.

Zmiany niedotyczące konkursu dla partnerów KSOW - § 1 pkt 1–5 projektu.

Pkt 1.

Zmiana polega na wyodrębnieniu i rozdzieleniu dwóch czynności jakie wykonuje 

jednostka centralna w ramach realizacji zadania związanego z portalem internetowym KSOW 

i innymi internetowymi narzędziami umożliwiającymi wymianę informacji dotyczących 

rozwoju obszarów wiejskich. Czynność polegająca na administrowaniu tym portalem obejmuje 

wyłącznie jego obsługę techniczną, zapewnienie opieki, serwisu, aby sprawnie działał i dotyczy 

poziomu krajowego i wojewódzkiego. Czynność polegająca na prowadzeniu portalu KSOW i 

stosowaniu innych narzędzi internetowych sprowadza się do zarządzania treścią, z tym że 

wyłącznie na poziomie krajowym. Inne narzędzia internetowe umożliwiające wymianę 

informacji, wykorzystywane na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich, to min. Facebook, 

Youtube, Instagram i Twitter.

Pkt 2.

Zmiana polega na zastąpieniu wyrazu „administrowanie” wyrazami „prowadzenie” i 

„stosowanie” w odniesieniu do sposobu wykonywania, w zakresie dotyczącym województwa, 

przez jednostkę regionalną zadań dotyczących odpowiednio portalu internetowego KSOW i 

innych internetowych narzędzi umożliwiających wymianę informacji dotyczących rozwoju 
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obszarów wiejskich w województwie. Administrowanie, jak wskazano w pkt. 1, w odniesieniu 

do tego portalu oznacza jego obsługę techniczną, informatyczną. Uprawnienia w tym zakresie 

będzie posiadać, na poziomie krajowym i wojewódzkim, wyłącznie jednostka centralna. Przez 

„prowadzenie portalu” i „stosowanie narzędzi internetowych” należy rozumieć zarządzanie 

treścią, m.in. przygotowywanie tekstów/informacji do zamieszczanie na stronie internetowej 

przez ich opracowywanie pod względem merytorycznym i stylistycznym oraz publikowanie 

dokumentów z zakresie dotyczącym województwa.

Pkt 3.

Zmiana dotyczy sposobu wykonywania przez CDR zadania polegającego na 

zamieszczaniu informacji dotyczących Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich (SIR) i polega na zmianie miejsca, z portalu KSOW na stronę podmiotową CDR, na 

której te informacje są przez CDR umieszczane. 

Pkt 4.

Zmiana polega na zastąpieniu dotychczasowej daty 30 czerwca 2023 r. datą 30 czerwca 

2025 r., która określa dzień zakończenia realizacji planu działania i ostatniego dwuletniego 

planu operacyjnego. Zmiana jest wynikiem przedłużenia realizacji PROW o 2 lata i stosowania 

reguły wydatkowania środków pochodzących z funduszy europejskich n+3.

Pkt 5.

Zmiana polega za skreśleniu wyrazów „ albo fundacji, której jedynym fundatorem jest 

Skarb Państwa”, jeżeli przepis odwołuje się do przypadku upoważnienia do pełnienia funkcji 

jednostki centralnej. Zaproponowana zmiana jest następstwem zmian wprowadzonych ustawą 

z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy 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. poz. 892), która 

weszła w życie 9 maja 2017 r. Na mocy tej ustawy minister właściwy do spraw rozwoju wsi 

może upoważnić do pełnienia funkcji jednostki centralnej wyłącznie jednostkę sektora 

finansów publicznych.

Zmiany dotyczące konkursu dla partnerów KSOW – § 1 pkt 6–10 projektu.

Pkt 6.

Lit. a.
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Zmiana polega na modyfikacji warunku wyboru operacji. Proponuje się po pierwsze 

skreślenie jego pierwszej części dotyczącej nie zawarcia umowy na realizację operacji w 

ramach tego samego konkursu. Warunek ten jest badany w oparciu o oświadczenie partnera 

KSOW, składane razem z wnioskiem o wybór operacji. Jego prawdziwość jest sprawdzana na 

dzień złożenia tego wniosku. Termin składania wniosków o wybór operacji wynosi zwykle 14 

dni, co wynika z ogłoszenia o konkursie. W żadnym z dotychczasowych pięciu konkursów nie 

zdarzyło się, aby umowa na realizację operacji została zawarta w ciągu 14 dni, licząc od dnia 

złożenia wniosku i biorąc pod uwagę najdłuższy z możliwych terminów pomiędzy złożeniem 

jednego i następnego wniosku, czyli pierwszego i ostatniego dnia naboru. Umowa na realizację 

operacji jest zwykle zawierana średnio po 4 miesiącach od dnia złożenia wniosku. W praktyce 

nie jest zatem możliwe, aby partner KSOW, który złożył wniosek o wybór operacji ostatniego 

dnia naboru, oświadczył nieprawdę, że nie zawarł umowy na realizację operacji w ramach tego 

samego konkursu, przy założeniu, że wcześniej złożył wniosek o wybór tej operacji np. 

pierwszego dnia naboru. Ten warunek wyboru operacji jest wobec tego zawsze spełniony. 

Składanie oświadczenia w tym zakresie i jego weryfikacja są zatem czynnościami zbędnymi, 

bo nie wywołują skutków prawnych mających wpływ na wynik oceny operacji. Po drugie, 

pozostała część tego warunku została zmieniona w ten sposób, że jest w niej mowa o 

niezłożeniu w ramach tego samego konkursu innego wniosku o wybór tej samej operacji. Nie 

będzie zatem możliwe złożenie dwóch i więcej wniosków dotyczących tej samej operacji 

zarówno do tej samej, jak również do innej jednostki właściwej do dokonania wyboru operacji.

Lit. b.

Zmiana dotyczy określenia nowego warunku wyboru operacji, polegającego na tym, że 

koszty ujęte w jej zestawieniu rzeczowo-finansowym, czyli koszty kwalifikowalne, nie są 

sfinansowane z innych środków publicznych niż środki pomocy technicznej PROW. Chodzi o 

wszelkie inne środki publiczne dostępne dla podmiotów będących partnerami KSOW, 

pochodzące z różnych źródeł i oferowane przez różne instytucje, mieszczące się w katalogu 

określonym w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Projektowany 

przepis określa również wyjątek od tej zasady w przypadku gdy partnerem KSOW jest 

jednostka sektora finansów publicznych, który nie jest jednak całkowity, ponieważ zawęża 

pojęcie innych środków publicznych do określonej ich kategorii. W przypadku takich 

jednostek, koszty wskazane jako kwalifikowalne nie mogą być sfinansowane z udziałem tylko 

takich środków publicznych, które pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających 
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zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub niepodlegających zwrotowi   środków z innych 

źródeł zagranicznych. Wprowadzenie tego wyjątku ma na celu rozwianie wątpliwości co do 

możliwości realizacji operacji przez partnerów KSOW będących jednostkami sektora finansów 

publicznych, które działają wyłącznie w oparciu o środki publiczne. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 

5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pojęcie środków publicznych 

obejmuje przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez 

nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. W związku z tym, że na początku partner 

KSOW musi ponieść koszty realizacji operacji z własnych środków, w przypadku jednostek 

publicznych będą to zawsze środki publiczne, które następnie będzie mógł odzyskać w formie 

refundacji poniesionych kosztów. Analogiczny przepis jest zawarty w kilku rozporządzeniach 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących warunków przyznania pomocy finansowej w 

ramach niektórych działań i poddziałań PROW np. „Transfer wiedzy i działalność 

informacyjna”, „Współpraca” czy „Wsparcie korzystania z usług doradczych”. Oświadczenie 

partnera KSOW w tym zakresie będzie weryfikowane na dzień złożenia wniosku o wybór 

operacji, ale jego skutki będą rozciągać się na cały okres realizacji operacji i moment refundacji 

kosztów. Podobne oświadczenie partner KSOW będzie składał przy okazji rozliczania 

zrealizowanej operacji, czyli na etapie wniosku o refundację, składanym na podstawie umowy, 

o której mowa w art. 57g ust. 1 ustawy 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 

2021 r. poz. 182, 904 i 1603), zwanej dalej „ustawą ROW”.

Lit. c.

Zmiana polega na rezygnacji z dotychczasowego warunku wyboru operacji, zgodnie z 

którym koszty realizacji operacji są rodzajowo zgodne z kosztami, które zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy ROW mogą być ponoszone przez partnerów 

KSOW w ramach dwuletniego planu operacyjnego. Jednocześnie warunek ten został 

zastąpiony innym warunkiem wyboru operacji, określonym w lit. d.

Lit. d.

Zmiana polega na dodaniu nowego warunku wyboru operacji pn. „co najmniej 85% 

zaplanowanych kosztów jej realizacji, ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, jest 

kwalifikowalnych w ramach dwuletniego planu operacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi 
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na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy”. Dzięki swojej konstrukcji, spełnienie tego warunku 

powinno być proste do weryfikacji, a tym samym ocenę spełnienia warunków wyboru operacji 

należałoby rozpocząć od tego warunku. W związku z tym, w przypadku jego niespełnienia, 

jednostka oceniająca operację wykluczy ją z dalszej oceny pod względem spełnienia 

pozostałych warunków oraz oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji, czyli jeszcze na 

wcześniejszym etapie postępowania w sprawie wyboru operacji partnera KSOW. Pozwoli to 

na skoncentrowanie uwagi na innych operacjach, spełniających ten warunek, przeprowadzając 

ocenę pod względem spełnienia pozostałych warunków, a w dalszej kolejności również 

kryteriów wyboru. Zgodnie z art. 57d ust. 7–9 ustawy ROW, jeżeli nie są spełnione warunki 

wyboru operacji, jednostka właściwa informuje o tym partnera KSOW wraz z uzasadnieniem, 

na co partnerowi KSOW przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Jeżeli nie są spełnione 

warunki wyboru operacji, nie ocena się spełnienia kryteriów wyboru operacji. Oznacza to, że 

w przypadku niespełnienia któregokolwiek warunku wyboru, partner KSOW nie jest wzywany 

do uzupełnienia braków we wniosku, co wynika bezpośrednio z przepisów 57d ust. 5 i 6 ustawy 

ROW. Zgodnie z nimi, partnera KSOW wzywa się do uzupełnienia braków we wniosku pod 

rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia, jeżeli nie spełnia on innych niż określone w ust. 4 

wymagań, a gdy wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, operacja nie podlega ocenie pod 

względem spełniania warunków i kryteriów wyboru. Inne wymagania, o których mowa w tym 

przepisie, które można spełnić po uzupełnieniu braków we wniosku na skutek wezwania, nie 

są to zatem warunki wyboru operacji, gdyż dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań 

operacja podlega ocenie pod względem spełnienia tych warunków. Dodawany warunek wyboru 

operacji jest w istocie modyfikacją  dotychczasowego kryterium wyboru operacji, o którym 

mowa w § 17 ust. 1 pkt 4 zmienianego rozporządzenia, pn. „co najmniej 85% zaplanowanych 

kosztów realizacji operacji ujętych w jej zestawieniu rzeczowo-finansowym zostało 

uzasadnionych pod względem ich zgodności z zakresem operacji, niezbędności do osiągnięcia 

jej celu i racjonalności” proponuje się nieco zmienić. W nazwie dotychczasowego kryterium 

wymienione były warunki kwalifikowalności kosztu. Nazwa nowego warunku wskazuje na 

kwalifikowalność kosztów określoną w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1549 z późn. zm.), w których te warunki są 

wskazane.

Pkt 7.
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Lit. a.

Tiret pierwsze.

Zmiana polega na rozszerzeniu kryterium wyboru operacji dotyczącego przewidywanych 

efektów realizacji operacji, które oprócz zgodności z celem KSOW i działaniem planu 

działania, mają być weryfikowane również pod kątem zgodności z priorytetem PROW.

Tiret drugie.

Zmiana polega na rezygnacji z jednego z obligatoryjnych kryteriów wyboru operacji, 

dotyczącego spełnienia warunków kwalifikowalności przez co najmniej 85% kosztów 

wskazanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, które zostaje przekształcone w warunek 

wyboru operacji, o którym mowa w § 1 pkt 6 lit. d projektu rozporządzenia. 

Tiret trzecie.

Zmiana polega na modyfikacji kryterium dotyczącego realizacji operacji w partnerstwie, 

czyli wspólnie z innymi partnerami KSOW. W wyniku modyfikacji tego kryterium wskazano, 

że każdy z dodatkowych partnerów KSOW obowiązany jest zadeklarować wykorzystanie 

wkładu własnego w realizacji operacji. Przepis ten nie określa wysokości wkładu własnego, co 

oznacza, że dodatkowy partner KSOW będzie mógł zadeklarować wkład własny w dowolnej 

wysokości, aby operacja otrzymała punkt za spełnienie tego kryterium, czyli za udział tego 

partnera w realizacji operacji. Dopiero zadeklarowanie wkładu własnego w wysokości co 

najmniej 10% – nie tylko przez pojedynczego dodatkowego partnera KSOW, ale również 

samodzielnie przez wnioskodawcę lub przez nich wspólnie czy też przez dwóch dodatkowych 

partnerów KSOW wspólnie – spowoduje uzyskanie 2 pkt za spełnienie kryterium, o którym 

mowa w § 17 ust. 1 pkt 8 zmienianego rozporządzenia. Ponadto, zmiana kryterium, o którym 

mowa w tiret trzecim, polega również na tym, że za udział dodatkowych partnerów KSOW w 

realizacji operacji będzie można uzyskać tylko jeden punkt, niezależnie od liczby tych 

partnerów, a nie jak dotychczas od 1 do 3 punktów.  Takie rozwiązanie ma na celu wykreowanie 

autentycznych partnerstw i jednocześnie wyeliminowanie sztucznych partnerstw, złożonych z 

maksymalnej, najwyżej punktowanej liczby dodatkowych partnerów KSOW, utworzonych 

tylko po to, by uzyskać jak najwięcej punktów w rankingu. 

Tiret czwarte.

Proponuje się dodanie dodatkowego, fakultatywnego kryterium wyboru operacji, które 

pozwoli bardziej zróżnicować liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne operacje, a tym 
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samym ułatwi ułożenie list rankingowych i dokonanie wyboru operacji. Kryterium to jest 

powiązane z kryterium, o którym mowa w tiret trzecim. Do podmiotów biorących udział w 

realizacji operacji, o których mowa w tym przepisie, zaliczają się bowiem, obok 

wnioskodawcy, dodatkowi partnerzy KSOW. W przypadku operacji realizowanej z udziałem 

dodatkowych partnerów KSOW, z których każdy zadeklarował wykorzystanie wkładu 

własnego, jeżeli co najmniej jeden z tych partnerów prowadzi swoją działalność, wynikającą z 

przepisów prawa, umów, statutów itp., w innej formie prawnej, np. stowarzyszenia, fundacji, 

gminy, czy spółki z o. o., lub jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w 

przeciwieństwie do innego partnera KSOW – wnioskodawcy lub dodatkowego partnera 

KSOW, operacja uzyska dodatkowy punkt. Przepis wskazuje ogólnie na partnera KSOW, czyli 

dotyczy również wnioskodawcy. Forma prawna to rodzaj bytu prawnego wynikający z 

przepisów prawnych określających status prawny i zasady funkcjonowania podmiotów. Zbiór 

różnych form prawnych jest określony np. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 

listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i 

zaświadczeń (Dz. U. poz. 2009, z późn. zm.). To kryterium powinno sprzyjać sieciowaniu, 

czyli tworzeniu kontaktów i nawiązywaniu współpracy pomiędzy partnerami, co jest głównym 

celem KSOW. 

Tiret piąte.

Zmiana polega na rezygnacji z kryterium wyboru operacji, zgodnie z którym partner 

KSOW, który złożył wniosek o wybór operacji, lub co najmniej jeden z dodatkowych 

partnerów KSOW biorących udział w realizacji operacji zrealizował co najmniej jedną operację 

porównywalną pod względem zakresu, wartości, grupy docelowej lub formy realizacji. 

Rezygnacja z tego kryterium uwzględnia uwagi jednostki centralnej oraz jednostek 

regionalnych KSOW. To kryterium jest oceniane wyłącznie według opisu zawartego we 

wniosku o wybór operacji. Stan faktyczny jest zatem taki, że osoba oceniająca operację nie 

sprawdza jaka była rzeczywista rola i zakres prac wnioskodawcy lub dodatkowego partnera 

KSOW w realizacji innej, porównywalnej operacji. Kryterium to nie ma więc większej wagi 

spośród pozostałych kryteriów.

Tiret szóste.
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Zmiany dotyczą dwóch kryteriów wyboru operacji: wykorzystania wkładu własnego w 

realizacji operacji (pkt 8) oraz tematu operacji (pkt 9). Kryteria te zostały zmodyfikowane, a 

ich nazwy skrócone.

W pkt 8 różnica między dotychczasową a zaproponowaną jego nową treścią polega na 

tym, że zrezygnowano ze wskazywania, kto może zadeklarować wykorzystanie wkładu 

własnego. Wyjątkiem jest przypadek, o którym mowa w tiret trzecim, dotyczący kryterium 

określonego w zmienianym pkt 6, z którego wynika obowiązek zadeklarowania wkładu 

własnego przez dodatkowego partnera KSOW. Z treści kryterium wskazanego w pkt 8 wynika, 

że z perspektywy oceniającego operację obojętne jest kto zadeklarował wykorzystanie wkładu 

własnego. Istotne jest, aby wkład własny został wykorzystany w realizacji operacji w 

wysokości co najmniej 10% w stosunku do zaplanowanych kosztów realizacji operacji, ujętych 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym, ponieważ tylko wówczas będzie można uzyskać dwa 

punkty za spełnienie tego kryterium. Wykorzystanie wkładu własnego w jakiejkolwiek 

wysokości zawsze będą obowiązani zadeklarować dodatkowi partnerzy KSOW biorący udział 

w realizacji operacji, co wprost wynika ze zmiany zaproponowanej w § 1 pkt 7 lit. a tiret trzecie 

projektowanego rozporządzenia. Poza tym wkład własny może pochodzić od każdego innego 

podmiotu wykonującego zadania w ramach operacji, który zadeklarował jego wykorzystanie, 

zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z innymi, czyli np. od wnioskodawcy czy 

wnioskodawcy i dodatkowego partnera KSOW. Wszystkie zadeklarowane wkłady własne będą 

sumowane i jeżeli łącznie będą stanowić co najmniej 10% w stosunku do zaplanowanych 

kosztów realizacji operacji, kryterium zostanie spełnione. Ponadto, w wyniku proponowanej 

zmiany, do spełnienia tego kryterium będzie wystarczyć wyłącznie zadeklarowanie 

wykorzystania wkładu własnego bez konieczności jego uzasadniania.

W pkt 9 proponuje się zmienić opis kryterium tematycznego w następujący sposób „opis 

operacji wskazuje, że jej realizacja dotyczy wyłącznie jednego tematu, wybranego spośród 

tematów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie – 1 pkt”. Po pierwsze zrezygnowano z 

wymieniania tematów bezpośrednio w zmienianym rozporządzeniu na rzecz ich określenia w 

ogłoszeniu o konkursie. Celem takiej zmiany jest dostosowanie tematów do bieżących potrzeb 

obszarów wiejskich w Polsce obecnie i w przyszłości przy okazji ogłaszania kolejnych 

konkursów dla partnerów KSOW. Pozwoli to na elastyczne podejście do zmieniających się 

oczekiwań w tym zakresie i zastępowanie dotychczasowych tematów nowymi w krótkim czasie 

bez konieczności przeprowadzania procesu legislacyjnego. Po drugie, z proponowanej zmiany 
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wprost wynika, że operacja może dotyczyć tylko jednego tematu. Po trzecie, będzie to 

kryterium obligatoryjne.

Tiret siódme.

Proponuje się dodanie dodatkowego, fakultatywnego kryterium wyboru operacji, które 

pozwoli bardziej zróżnicować liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne operacje, a tym 

samym ułatwi ułożenie list rankingowych i dokonanie wyboru operacji. Kryterium to ma 

charakter wyłącznie wojewódzki, co oznacza, że punkt za jego spełnienie może być przyznany 

wyłącznie operacji złożonej do jednostki regionalnej i pod warunkiem, że partner KSOW ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwie, w którym złożył wniosek o wybór 

operacji. Wprowadzenie tego kryterium nie wyklucza sytuacji, w której wnioskodawca będzie 

pochodził z innego województwa, ale gdy będzie z tego samego, co jednostka regionalna, do 

której złożył wniosek, dostanie dodatkowy punkt. Zakłada się bowiem, że taki partner KSOW 

lepiej zna specyfikę „swojego” województwa.

Lit. b.

Zmiana polega na zastąpieniu jednego z dotychczasowych obligatoryjnych kryteriów 

wyboru operacji, które muszą być spełnione, innym kryterium, tak aby operacja mogła zostać 

wybrana do realizacji. Dotychczasowe kryterium „co najmniej 85% zaplanowanych kosztów 

realizacji operacji ujętych w jej zestawieniu rzeczowo-finansowym zostało uzasadnionych pod 

względem ich zgodności z zakresem operacji, niezbędności do osiągnięcia jej celu i 

racjonalności” zostało przekształcone w warunek wyboru operacji określony w § 1 pkt 6 lit. d 

projektu rozporządzenia i zastąpione kryterium dotyczącym tematu operacji. Nowym 

obligatoryjnym kryterium będzie kryterium w § 17 ust. 1 pkt 9.

Lit. c.

Zmiana jest następstwem zmian wprowadzonych w § 1 pkt 6 lit. d projektowanego 

rozporządzenia.

Pkt 8.

W związku ze zmianą w § 17 ust. 1 pkt 9 zmienianego rozporządzenia proponuje się 

rozszerzyć w § 18 ust. 2 pkt 2 tego rozporządzenia przykładowy katalog elementów zawartych 

w ogłoszeniu o konkursie o tematy, których będą mogły dotyczyć realizowane operacje.

Pkt 9.
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Zmiana wynika z wprowadzenia w niedługim czasie możliwości składania przez 

partnerów KSOW wniosków o wybór operacji w konkursie w postaci elektronicznej obok 

dotychczas stosowanej jako wyłączna postaci papierowej, co zostało przewidziane w 57d ust. 

2 zdanie drugie ustawy ROW, w brzmieniu nadanym w art. 128 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 

listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320, z późn. zm.), który wszedł 

w życie z dniem 5 października 2021 r. Wniosek w postaci elektronicznej powinien być 

sporządzony w formacie danych umożliwiającym edycję tekstu, co zostanie wskazane w 

ogłoszeniu o konkursie. W związku z tym nie będzie potrzeby, aby do wniosku złożonego w 

takiej postaci dołączać dodatkowo jego wersję elektroniczną zapisaną na informatycznym 

nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu. Będzie to obowiązkowe tylko w 

przypadku wniosków złożonych na piśmie utrwalonym w postaci papierowej.

Pkt 10.

Zmiana wynika z określonej w art. 57d ust. 2 zdanie drugie ustawy ROW podstawy 

prawnej do umożliwienia składania przez partnerów KSOW wniosków o wybór operacji w 

konkursie w postaci elektronicznej obok dotychczas stosowanej jako wyłączna formy pisemnej 

postaci papierowej. Oznacza to, że do składania takich wniosków będą mieć odpowiednie 

zastosowanie przepisy art. 42b ust. 1–3 ustawy ROW, w brzmieniu nadanym w art. 128 pkt 2 

lit. a ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320, z 

późn. zm.), który wszedł w życie z dniem 5 października 2021 r. Z art. 42b ust. 1 ustawy ROW 

wynika, że partner KSOW będzie mógł złożyć wniosek o wybór operacji w postaci 

elektronicznej, jeżeli w ogłoszeniu o konkursie zamieszczonym na stronie internetowej KSOW 

oraz instytucji zarządzającej została przewidziana taka możliwość. Zgodnie z art. 42b ust. 2 i 3 

ustawy ROW według stanu na dzień 5 października 2021 r., wniosek o wybór operacji składany 

w postaci elektronicznej będzie sporządzony na formularzu i w formacie danych 

udostępnionych na ww. stronach internetowych oraz powinien być opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści dokumentu osoby 

opatrującej dokument pieczęcią. 

Przepisy przejściowe – § 2 projektu.

Przepisy przejściowe przewidują stosowanie przepisów zmienianego rozporządzenia w 

dotychczasowym brzmieniu do wyboru operacji partnera KSOW objętej postępowaniem 

wszczętym i niezakończonym przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.
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Wejście w życie – § 3 projektu.

Proponuje się aby rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem następującym po 

dniu jego ogłoszenia Skrócenie vacatio legis wynika z tego, że ogłoszenie konkursu dla 

partnerów KSOW na realizację operacji w 2022 r. zaplanowano w grudniu 2021 r. Skrócenie 

okresu wejścia w życie projektowanych przepisów nie naruszy praw podmiotów mogących 

ubiegać się o pomoc (partner KSOW, który poniesienie koszty zgodnie z umową na realizację 

operacji, otrzyma ich zwrot), ponieważ takie rozwiązanie jest w ich interesie. Jak wynika z § 

18 ust. 1 zmienianego rozporządzenia, konkurs ogłasza się nie później niż 30 dni przed dniem 

planowanego terminu rozpoczęcia składania w ramach tego konkursu wniosków o wybór 

operacji. Oznacza to, że od dnia ogłoszenia konkursu musi upłynąć co najmniej 30 dni zanim 

partnerzy KSOW będą mogli zacząć składać wnioski. Skutkiem ogłoszenia konkursu w 

grudniu jest rozpoczęcie naboru wniosków w styczniu następnego roku, w którym operacje 

partnerów KSOW mają zostać zrealizowane i rozliczone, a ich koszty im zwrócone. Każde 

wcześniejsze wejście w życie projektowanych przepisów umożliwi wcześniejsze ogłoszenie 

konkursu. Poza tym, wskazany wyżej minimalny 30-dniowy termin, pomiędzy ogłoszeniem a 

rozpoczęciem składania wniosków, pozwoli na dokładne zapoznanie się z dokumentacją 

konkursową uwzględniającą projektowane zmiany, zarówno przez potencjalnych 

wnioskodawców, jak i przez jednostkę centralną i jednostki regionalne, które na podstawie 

zmienionych przepisów będą oceniać wnioski o wybór operacji. 

Wprowadzenie projektowanych przepisów nie będzie miało wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców oraz na sytuację ekonomiczną 

i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia go organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w trybie § 27 ust. 4 uchwały Nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 

2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega 

obowiązkowi notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi pod nr 280.
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Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowej sieci 
obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu

Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Igor Kamiński, główny specjalista w Wydziale Zarządzania 
Pomocą Techniczną i Instrumentami Finansowymi, 
Departament Pomocy Technicznej i Promocji,

igor.kaminski@minrol.gov.pl, tel. 22 623 26 38

Aneta Sadowska, naczelnik Wydziału Zarządzania Pomocą 
Techniczną i Instrumentami Finansowymi, Departament 
Pomocy Technicznej i Promocji, 
aneta.sadowska@minrol.gov.pl, tel. 22 623 12 90

Data sporządzenia

30 lipca 2021 r.

Źródło:

Upoważnienie ustawowe

Prawo UE

Nr w wykazie prac Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi ……

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Niedostosowanie przepisów zmienianego rozporządzenia do przepisów UE i ustawy ROW z 
powodu ich nieaktualności.

Trudności z wyborem operacji partnerów KSOW w konkursie spowodowane weryfikacją 
niektórych warunków i kryteriów wyboru.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Dostosowanie przepisów zmienianego rozporządzenia do przepisów UE i ustawy ROW w zakresie 
terminu realizacji planu działania i ostatniego dwuletniego planu operacyjnego, wskazania 
podmiotu, który może być upoważniony do pełnienia funkcji jednostki centralnej oraz możliwości 
składania wniosków o wybór operacji w konkursie w postaci elektronicznej . 

Zmiana reguł oceny operacji partnerów KSOW w konkursie przez modyfikację niektórych 
dotychczasowych oraz dodanie nowych warunków i kryteriów ich wyboru.

Oczekiwany efekt – spójność przepisów projektowanego rozporządzenia z przepisami UE i ustawy 
ROW oraz usprawnienie procesu wyboru operacji partnerów KSOW w konkursie.

Celu projektu nie można osiągnąć za pomocą innych środków niż przez działania legislacyjne.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 
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OECD/UE?

Na podstawie przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), każdy z krajów 
członkowskich opracowuje szczegóły zasad wdrażania w sposób indywidualny. Wdrażanie 
i zarządzanie polityką rozwoju obszarów wiejskich w państwach członkowskich uzależnione jest od 
struktury samego państwa i jest bardzo zróżnicowane. Przepisy wspólnotowe nie narzucają 
państwom członkowskim stosowania jednolitych rozwiązań, określają jedynie ramy prawne, w 
ramach których mogą poruszać się państwa członkowskie. Biorąc pod uwagę, że przepisy 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) są wdrażane do porządków prawnych państw 
członkowskich, należy oczekiwać, że w poszczególnych państwach UE zastosowanie mają 
rozwiązania dostosowane do potrzeb tych państw. Poza tym podobne rozwiązania jak konkurs dla 
partnerów KSOW nie są stosowane w innych państwach członkowskich UE, nie można więc 
porównać różnic dotyczących trybu, warunków i kryteriów wyboru operacji. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

CDR 1 PROW, ustawa 
ROW

Dokonywanie oceny i 
wyboru operacji partnerów 
KSOW złożonych w 
konkursie.

Samorządy 
województw

16 PROW, ustawa 
ROW

Dokonywanie oceny i 
wyboru operacji partnerów 
KSOW złożonych w 
konkursie. 

Partnerzy KSOW ponad 3900 Baza danych 
partnerów KSOW 
na stronie 
internetowej 
ksow.pl

Składanie wniosków o 
wybór operacji w 
konkursie.

Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi

1 PROW, ustawa 
ROW

Przygotowanie 
dokumentacji 
konkursowej, interpretacja 
przepisów.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym oraz skierowany do 
zaopiniowania. Konsultacje i opiniowanie będą trwały co najmniej 14 dni i będą miały formę 
pisemną. Konsultacje zostaną przeprowadzone z samorządami województw, członkami grupy 
roboczej ds. KSOW oraz Krajową Radą Izb Rolniczych. Projekt zostanie skierowany do 
zaopiniowania przez CDR i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródła finansowania

Wydatki i dochody związane z realizacją zadań KSOW w ramach PROW 
zostały wskazane w ramach ogólnych wydatków i dochodów w ustawie 
ROW i będą finansowane ze środków corocznie planowanych w ustawach 
budżetowych na realizację PROW.

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie 
zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)

duże 
przedsiębiorstwa

- - - - - - -W ujęciu 
pieniężnym

(w mln zł,

ceny stałe z …… 

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

- - - - - - -
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rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe

- - - - - - -r.)

(dodaj/usuń)

duże 
przedsiębiorstwa

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe

W ujęciu 
niepieniężnym

(dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)Niemierzalne

(dodaj/usuń)

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, a zwłaszcza 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz na 
obywateli i gospodarstwa domowe, a także na sytuację ekonomiczną i 
społeczną rodziny, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza 
bezwzględnie wymaganymi przez UE 
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

 tak

 nie

 nie dotyczy X

 zmniejszenie liczby dokumentów

 zmniejszenie liczby procedur

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

Wprowadzane obciążenia są 
przystosowane do ich elektronizacji.

 tak

 nie
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 nie dotyczy X

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 inne: rolnictwo, leśnictwo

 demografia

 mienie państwowe

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

 Rozwiązanie problemów zidentyfikowanych w pkt 1 planuje się, że nastąpi z dniem:

wejścia w życie projektowanego rozporządzenia w przypadku pkt 1.1;

 rozpoczęcia oceny operacji złożonych po ogłoszeniu konkursu dla partnerów KSOW w przypadku 
pkt 1.2.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 
zastosowane?

Zgodnie z planem ewaluacji zawartym w PROW, ocena funkcjonowania KSOW jest jednym z 
obszarów badań ewaluacyjnych. Ewaluacje będą realizowane zgodnie z zawartym w PROW 
planem ewaluacji.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak
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