
1 
 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KONKURSIE 6/2022 W SKRÓCIE 

 

Termin składania wniosków od 14 lutego do 28 lutego 2022 roku 

Termin zakończenia realizacji nie później niż do 31 października 2022 roku 

 

Wnioski można składać w zakresie dotyczącym następujących działań: 

Nr działania  Nazwa działania  
Limit UM 

Województwa 
Mazowieckiego 

4 
Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych 
Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w 
zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej. 

200 000 zł 

6 
Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w 
rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie 
rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. 

400 000 zł 

11 

Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw 
służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, 
młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób 
wykluczonych społecznie.  

200 000 zł 

13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 300 000 zł 

 

Forma składania wniosków o wybór operacji: 

• w postaci papierowej podpisanej własnoręcznie. W przypadku tej formy wniosek należy 

złożyć również w wersji elektronicznej z możliwością edycji na nośniku danych 

informatycznych np. płycie CD, pendrive 

• w postaci elektronicznej (ePUAP ) podpisanej elektronicznie 

Najważniejsze zmiany w konkursie 6/2022 dotyczą: 

• tematu operacji - można wybrać tylko jeden temat operacji (przy poszczególnych tematach 

wskazano ich zakres, a jeśli operacja realizowana będzie przez kilka form każda z tych form 

musi dotyczyć tego samego tematu) 

• formy realizacji operacji - formą realizacji operacji nie może być wyjazd studyjny zagraniczny , 

jak również żadna inna forma, która wiązałaby się z wyjazdem za granicę oraz impreza 

plenerowa, targi, oraz wystawa 

 

Wybierając temat należy mieć na uwadze prawidłowe jego przyporządkowanie do działania KSOW 

zgodnie z poniższą tabelą: 

Działania KSOW do wyboru przez Partnera KSOW (dla 
których określone limity w ramach konkurs 6/2022 w 
województwie mazowieckim) 

Tematy operacji do wyboru przez partnerów KSOW  

4 Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów 
dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie 
pomocy technicznej w zakresie współpracy 
międzyterytorialnej i międzynarodowej 

4. Rozwój lokalny wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń 
dotyczących 
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6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami 
uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz 
wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz 
tego rozwoju 

1. Klimat, środowisko i biogospodarka - wymiana i upowszechnianie 
wiedzy i doświadczeń  

2. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz poprawa sytuacji 
rolnika w łańcuchu dostaw - wymiana i upowszechnianie wiedzy i 
doświadczeń 

3. Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi - wymiana i upowszechnianie 
wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego 
rękodzieła i produktów 
lokalnych 

4. Rozwój lokalny - wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń 
dotyczących 

5. Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w 
rolnictwie i na obszarach wiejskich  - wymiana i upowszechnianie 
wiedzy i doświadczeń 

6. Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących 
ograniczania strat i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw żywności 

7. Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących 
zarządzania wodami opadowymi, w tym małej retencji i oszczędnego 
gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

11 Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania 
inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w 
szczególności osób starszych, młodzieży, 
niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób 
wykluczonych społecznie 

2. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz poprawa sytuacji 
rolnika w łańcuchu dostaw - wymiana i upowszechnianie wiedzy i 
doświadczeń 

3. Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi - wymiana i upowszechnianie 
wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego 
rękodzieła i produktów 
lokalnych 

4. Rozwój lokalny - wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń 
dotyczących 

13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

1. Klimat, środowisko i biogospodarka - wymiana i upowszechnianie 
wiedzy i doświadczeń 

2. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz poprawa sytuacji 
rolnika w łańcuchu dostaw - wymiana i upowszechnianie wiedzy i 
doświadczeń 

3. Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi - wymiana i upowszechnianie 
wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego 
rękodzieła i produktów 
lokalnych 

4. Rozwój lokalny - wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń 
dotyczących 

5. Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w 
rolnictwie i na obszarach wiejskich  - wymiana i upowszechnianie 
wiedzy i doświadczeń 

6. Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących 
ograniczania strat i marnotrawstwa w łańcuchu dostaw żywności 

7. Wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących 
zarządzania wodami opadowymi, w tym małej retencji i oszczędnego 
gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

 

Koszty są kwalifikowalne, jeżeli spełniają trzy warunki: 

• są uzasadnione zakresem operacji 

• niezbędne do osiągnięcia celu 

• racjonalne 
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Etapy oraz najważniejsze zmiany w ocenie wniosku: 

 

I. Ocena wniosku pod względem spełnienia wymogów formalnych (spełnia/nie spełnia): 

1. Wniosek o wybór operacji został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie 

2. Wniosek o wybór operacji zawiera adres partnera KSOW lub adres ten można ustalić na 

podstawie posiadanych danych 

3. Wniosek o wybór operacji został złożony przez partnera KSOW 

4. Wniosek o wybór operacji został złożony do jednostki wskazanej w ogłoszeniu o konkursie 

5. Termin realizacji operacji jest zgodny z terminem realizacji operacji określonym w ogłoszeniu 

o konkursie 

6. Wniosek o wybór operacji został złożony na właściwym formularzu z zachowaniem formy i 

sposobu wskazanego w ogłoszeniu o konkursie 

7. Wniosek o wybór operacji został podpisany przez partnera KSOW 

8. Wniosek o wybór operacji został wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku 

9. Do wniosku o wybór operacji załączono dokumenty niezbędne do dokonania wyboru operacji 

10. Wniosek o wybór operacji zawiera prawidłowy pod względem rachunkowym budżet operacji 

 

II. Ocena wniosku pod względem spełnienia warunków wyboru operacji (spełnia/nie spełnia) 

1. Operacja jest zgodna z co najmniej jednym celem KSOW 

2. Zakres operacji mieści się w zakresie jednego z działań KSOW wskazanych w ogłoszeniu o 

konkursie 

3. Operacja mieści się w limicie środków przewidzianych na realizację operacji w ramach 

konkursu 

4. Zakres tematyczny i cel operacji odpowiadają jednemu z priorytetów PROW na lata 2014–2020 

wskazanych we wniosku  

5. Operacja, będzie realizowana na obszarze i w zakresie objętym konkursem 

6. W ramach tego samego konkursu nie został złożony inny wniosek o wybór tej samej operacji 

7. Co najmniej 85% zaplanowanych kosztów realizacji operacji, ujętych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym, jest kwalifikowalnych w ramach dwuletniego planu operacyjnego zgodnie z 

przepisami rozporządzenia PT 

8. Koszty ujęte w załączniku nr 1 do wniosku 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 niepodlegające zwrotowi 

 

III. Ocena spełnienia kryteriów wyboru operacji (ocena punktowa) 

Kryteria obligatoryjne 

1. Grupa docelowa operacji została prawidłowo zidentyfikowana biorąc pod uwagę cel, zakres i 

przewidywane efekty realizacji operacji – 1 pkt 

2. Forma realizacji operacji jest adekwatna do celu operacji, zakresu i przewidywanych efektów 

realizacji operacji – 1 pkt 

3. Przewidywane efekty realizacji operacji są zgodne z celem KSOW, priorytetem PROW 2014–

2020 i działaniem planu działania wskazanymi we wniosku o wybór operacji oraz został opisany 

przewidywany wpływ jej realizacji na rozwój obszarów wiejskich – 1 pkt 

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

tematów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie – 1 pkt 
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Kryteria fakultatywne 

1. Co najmniej połowę grupy docelowej operacji stanowią osoby do 35 roku życia mieszkające na 

obszarach wiejskich – 2 pkt 

2. W realizacji operacji będzie brać udział jeden lub więcej dodatkowych partnerów KSOW, z 

których każdy zadeklarował wykorzystanie wkładu własnego do realizacji operacji – 1 pkt 

3. Co najmniej jeden partner KSOW, który bierze udział w realizacji operacji, prowadzi działalność 

w innej formie prawnej niż inny partner KSOW, w tym dodatkowy partner KSOW, który bierze 

udział w realizacji tej operacji, w szczególności w formie spółki, stowarzyszenia lub fundacji, 

lub jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej – 1 pkt 

4. Operacja zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu wkładu własnego w wysokości co najmniej 

10% w stosunku do zaplanowanych kosztów realizacji operacji zawartych w załączniku nr 1 do 

wniosku „Zestawienie rzeczowo-finansowe”, którego wykorzystanie zostało uzasadnione 

przez partnera KSOW pod względem zgodności z zakresem operacji, niezbędności do 

osiągnięcia jej celu oraz racjonalności – 2 pkt 

5. Partner KSOW ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwie, w którym złożył ten 

wniosek (w przypadku wniosku o wybór operacji złożonego do jednostki regionalnej) – 1 pkt 


