
Pytanie.

Partner KSOW w ramach złożonego wniosku o wybór operacji wycenił wkład własny oraz wkład 
dodatkowego partnera KSOW. Wycena wkładu własnego partnera ma formę wkładu zasobów 
osobowych i związana jest z przygotowaniem koncepcji projektu wniosku o wybór operacji, 
przygotowaniem projektu wniosku wraz z załącznikami oraz jego realizacją wraz z rozliczeniem. Nakład 
pracy został oszacowany na 100 godz. z przyjęciem minimalnej stawki godzinowej w 2022r. (19,70 
zł/godz.).

Proszę o informację, czy w ramach wkładu własnego Partner KSOW, aby móc zrealizować projekt może 
wycenić pracę własną związaną z przygotowaniem wniosku oraz jego realizacją. 

Odpowiedź.

Wkład własny powinien być merytoryczną częścią operacji bez której nie zostałaby ona prawidłowo 
zrealizowana. Czynności związane z przygotowaniem koncepcji projektu wniosku o wybór operacji, 
przygotowaniem projektu tego wniosku oraz rozliczeniem operacji są to normalne czynności o 
charakterze technicznym, które są wykonywane przez każdego wnioskodawcę uczestniczącego w 
konkursie dla partnerów KSOW. Z tego względu nie mogą być uznane za wkład własny zarówno 
wymagany w związku z udziałem w operacji dodatkowego partnera KSOW, jak również którego 
wartość należy wziąć pod uwagę w celu obliczenia wysokości wkładu własnego, za który można 
otrzymać punkty. Poza tym zakres wniosku o wybór operacji, projekt tego wniosku oraz sposób jego 
wypełnienia zostały opracowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i w związku z tym nie są 
efektem pracy partnera KSOW. Rozliczenie operacji to czynność następująca po jej merytorycznej 
realizacji. Nie może więc stanowić wkładu własnego, o którym mowa wyżej. Jako wkład własny, o 
którym mowa w dokumentacji konkursowej, można potraktować w niniejszej sprawie wyłącznie 
nakład pracy związany z realizacją operacji, ale pod warunkiem, że będzie on przyporządkowany do 
wybranej formy realizacji operacji, w ramach której zostanie wykorzystany i będzie z nią merytorycznie 
związany, a jego wykorzystanie zostanie uzasadnione. Wkładem osobowym włożonym w realizację 
operacji i merytorycznie z nią związanym może być np. przygotowanie/wygłoszenie wykładu na temat, 
którego dotyczy operacja.
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