
ZASADY ROZLICZEŃ PROJEKTÓW PARTNERSKICH
W RAMACH

KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH



• Zadania KSOW realizowane s ą w ramach schematu II Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 201 4-2020

• Beneficjentem środków PT PROW 2014-2020 jest Jednostka 
Regionalna KSOW Województwa Małopolskiego

• Środki PT PROW 2014-2020 s ą dotacj ą dla Województwa 
Małopolskiego i rozliczane s ą przez JR KSOW WM w ARiMR

• JR KSOW WM otrzymuje corocznie dotacje na prefinans owanie 
wydatków ze środków bud żetu państwa za po średnictwem 
wojewody

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w PROW 2014-2020



1. Projekty partnerskie realizowane b ędą w drodze kolejnych 
naborów.

2. Z wnioskodawcami wybranych do realizacji projektó w JR KSOW 
zawrze umowy na ich realizacj ę.

3. Środki zostan ą przekazane partnerowi jako dotacja w formie 
REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW.

4. W przypadku stwierdzenia:
– rozbie żności pomi ędzy zło żonym projektem a przedstawionymi 

do rozliczenia zadaniami,
– niezachowania odpowiednich procedur wyboru ostatecz nych 

wykonawców poszczególnych zada ń,
– niedochowania obowi ązków odpowiedniej promocji programu 

PROW 2014-2020, 
Partnerowi zostanie ZMNIEJSZONA KWOTA DOTACJI.

Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020



Zasady realizacji i rozliczania projektów partnerskich zawarte są w:
1. ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zasadach wspierania rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ze zmianami

2. rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach PROW 
2014-2020 ze zmianami

3. rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym operacji oraz zmniejszeń kwot pomocy oraz 
pomocy technicznej w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej 
stosowania tego trybu albo stosowania przepisów o zamówieniach 
publicznych

Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020



Zasady rozliczania umowy na realizację projektów partnerskich:
• realizacja poszczególnych zadań musi być zgodna ze złożonym 

wnioskiem – rodzaje kosztów, termin realizacji
• wykonawcy poszczególnych zadań muszą zostać wybrani

z dochowaniem procedury konkurencyjności wyboru wykonawców lub 
przepisami PZP

• przy realizacji projektu konieczne
jest stosowanie wszystkich 
zasad zawartych
w Księdze wizualizacji znaku
PROW 2014-2020

Projekty partnerskie w ramach KSOW w PROW 2014-2020



• Nie ma katalogu kosztów kwalifikowalnych.
• Koszty kwalifikowalne, to koszty ró żnego rodzaju:

a) dostaw i usług,
b) nagród finansowych dla laureatów konkursów,

które s ą uzasadnione zakresem operacji i niezb ędne do 
osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

• Możliwe jest zawarcie umowy cywilnoprawnej przez partnera KSOW
z własnym pracownikiem.

• Możliwy jest zakup alkoholu wpisanego na listę produktów tradycyjnych 
(ustawa z 17.12.2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń 
produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach 
tradycyjnych) kupionego w celach promocji dziedzictwa kulturowego 
regionu, w którym jest wytwarzany, w związku z realizacją operacji. 

Koszty kwalifikowalne w ramach projektów partnerskich
w ramach KSOW w PROW 2014-2020



Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym operacji oraz zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy 
technicznej w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej stosowania 
tego trybu albo stosowania przepisów o zamówieniach publicznych

1. Partner KSOW będący jednostką sektora finansów publicznych 
zobligowaną do stosowania ustawy PZP

2. Inni Partnerzy KSOW

Wybór wykonawcy zadań w ramach projektu partnerskiego 
w ramach KSOW w PROW 2014-2020



Partner KSOW będący jednostką sektora finansów publicznych zobligowaną 
do stosowania ustawy PZP
1. ponosi wydatki zgodnie z ustawą PZP, tj.:

a) do 20.000,00 zł netto (!!!) z zachowaniem swoich wewnętrznych reguł przyjętych
w jednostce;

b) powyżej 20.000,00 zł netto, a poniżej równowartości 30.000,00 EUR z zastosowaniem 
konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem, tj.:

• Sporządza opis zadania
• Określa warunki udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy
• Opisuje Kryteria oceny ofert wraz z opisem przyznawania punktów
• Wskazuje miejsce i termin składania ofert
• Wskazuje przesłanki odrzucenia oferty
• Podaje informację o możliwości składania oferty częściowej
• Określa warunki zmian zawartej umowy
• Publikuje zapytanie na portalu ARiMR, a do czasu jego uruchomienia na własnej stronie internetowej oraz 

rozysła informację do minimum 3 potencjalnych wykonawców
• Po wyborze najkorzystniejszej oferty publikuje informację o tym na ww. stronach

lub z zastosowaniem przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, zgodnie z PZP;
c) powyżej 30.000,00 EUR z zastosowaniem odpowiednich trybów PZP.

2. jest zobligowany uwzględnić wydatki z projektu w swoim rocznym Planie 
zamówień publicznych i wg tego stosować odpowiednie tryby zamówień (!!!)

Wybór wykonawcy zadań w ramach projektu partnerskiego w KSOW



Partner KSOW nie będący jednostką sektora finansów publicznych 
zobligowaną do stosowania ustawy PZP ponosi wydatki z zastosowaniem 
konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem, tj.:

• Sporządza opis zadania
• Określa warunki udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy
• Opisuje Kryteria oceny ofert wraz z opisem przyznawania punktów
• Wskazuje miejsce i termin składania ofert
• Wskazuje przesłanki odrzucenia oferty
• Podaje informację o możliwości składania oferty częściowej
• Określa warunki zmian zawartej umowy
• Publikuje zapytanie na portalu ARiMR, a do czasu jego uruchomienia na własnej 

stronie internetowej oraz rozsyła informację do minimum 3 potencjalnych 
wykonawców

• Po wyborze najkorzystniejszej oferty publikuje informację o tym na ww. stronach

Wybór wykonawcy zadań w ramach projektu partnerskiego 
w ramach KSOW w PROW 2014-2020



• Za naruszenia stosowania odpowiednich trybów wyboru wykonawców, 
nieodpowiednie opublikowanie ogłoszenia, nieopublikowanie ogłoszenia, 
stosuje się zmniejszenia kwot pomocy. 

• Zmniejszenia określone są w załącznikach do rozporządzeń. 

• W przypadku stwierdzenia kilku naruszeń stosuje się największe % 
zmniejszenie. Zmniejszenia nie sumują się.

Wybór wykonawcy zadań w ramach projektu partnerskiego 
w ramach KSOW w PROW 2014-2020



Partner KSOW nie może wybrać wykonawcy powiązanego kapitałowo lub 
osobowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się:
a) uczestniczenie jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta lub pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych 
osób. 

Naruszenie tej zasady powoduje zmniejszenie o 100 %  (!!!).

Wybór wykonawcy zadań w ramach projektu partnerskiego 
w ramach KSOW w PROW 2014-2020



• Partner KSOW zobowiązany jest do zrealizowania poszczególnych 
zadań w ramach projektu wg złożonego przez siebie harmonogramu 
rzeczowo-finansowego. 

• Niemożliwe jest zwiększenie ogólnej kwoty projektu.

• Niemożliwe jest zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu.

• Przy realizacji projektu konieczne jest ścisłe stosowanie zasad 
wizualizacji znaku PROW 2014-2020.
Naruszenie tej zasady powoduje odpowiednie zmniejsz enia %
w stosunku do ka żdego stwierdzonego przypadku naruszenia. 
Zmniejszenia sumuj ą się (!!!).

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW
w PROW 2014-2020



1. Partner KSOW zobowiązany jest do zrealizowania poszczególnych 
zadań w ramach projektu wg złożonego przez siebie harmonogramu 
rzeczowo-finansowego i zapłacenia wszystkich faktur i rachunków.

2. Partner KSOW zobligowany będzie do przedłożenia do rozliczenia:
• potwierdzonych przez siebie za zgodność z oryginałem 2 (!!) kopii 

całości dokumentacji z wszystkich postępowań o wybór wykonawcy, 
umów, faktur, rachunków, przelewów, potwierdzeń zapłaty;

• w przypadku partnera KSOW będącego jednostką sektora finansów 
publicznych, 2 (!!) kopii rocznego Planu zamówień publicznych;

• potwierdzonych za zgodność z oryginałem 2 (!!) kopii wszelkich list 
obecności, print screen’ów ze stron internetowych dokumentujących 
realizację projektu;

• min. 2 egz. wszelkich materiałów szkoleniowych, konferencyjnych, 
programów, publikacji, ulotek, broszur, plakatów, wydawnictw, kopii 
programów TV, audycji radiowych itp., dokumentacji zdjęciowej.

Rozliczenie projektu partnerskiego w ramach KSOW
w PROW 2014-2020



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



JEDNOSTKA REGIONALNA KSOW
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego
ul. Wielicka 72a, Kraków, pok. 406

Tel. 12 299 0 670, 12 299 0 968, 12 63 03 395

www.malopolskie.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl


