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Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

KSOW została powołana przez Unię Europejską, aby wspierać 

wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Polsce 

KSOW jest finansowana są z EFRROW oraz z krajowych 

środków publicznych. Celami KSOW są m.in.:

• spowodowanie szerszego udziału zainteresowanych podmiotów w 

inicjatywach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

• wymiana doświadczeń i pomysłów, tworzenie sieci współpracy oraz 

dostarczanie informacji o rozwoju obszarów wiejskich

• promocja działań innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

(SIR)

• aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w 

zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy



Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Nawiązywanie sieci partnerów oraz rozpowszechniane wiedzy i 

doświadczeń odbywa się dzięki:

• współpracy jednostek zajmujących się siecią KSOW w Polsce –

jednostka centralna przy Centrum Doradztw Rolniczego w Brwinowie 

oraz 16 jednostek regionalnych – po jednej w każdym Urzędzie 

Marszałkowskim;

• współpracy jednostek zajmujących się innowacjami w rolnictwie (sieć 

SIR) w Polsce – Zespół Innowacji w Rolnictwie przy Centrum 

Doradztw Rolniczego w Brwinowie oraz 16 wojewódzkich ośrodków 

doradztwa rolniczego;

• przekazem informacji przez strony internetowe oraz media 

społecznościowe;

• bliskiej współpracy z sieciami na poziomie europejskim – ENRD, EIP-

AGRI oraz AKIS



Konkursy KSOW (1)

Istotnym narzędziem służącym wdrażaniu celów KSOW w Polsce 

jest konkurs dla operacji partnerskich. W latach 2015 - 2017 na 

poziomie krajowym przyznano finansowanie 43 pomysłom na 

operacje przygotowanych i wdrażanych przez partnerów KSOW. 

Kolejne 598 operacji zostało zgłoszonych i wybranych przez 

regionalne jednostki KSOW – jedna przy każdym Urzędzie 

Marszałkowskim. W roku 2018 zrealizowanych zostało 42 

operacje na poziomie krajowym, a ponad 250 na regionalnym. 

Informacja o operacjach umieszona jest na portalu KSOW.

KSOW ma charakter otwarty – każdy może się zarejestrować na 

stronie ksow.pl jako partner KSOW. Partnerem KSOW mogą być 

osoby fizyczne i prawne, instytucje publiczne czy komercyjne, 

organizacje społeczne.



Konkursy KSOW (2)

Kolejny konkurs KSOW (3/2019) ogłoszony został przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4 stycznia br. Wnioski na 

finansowanie należy składać bądź na poziomie województwa, 

bądź na poziomie krajowym – dokładne adresy jak i warunki 

ogłoszone zostały w dokumentacji konkursowej. Wnioski można 

składać 4-18 lutego 2019 r. 

Na poziomie krajowym udostępniono 10,7 miliona zł., a na 

poziomie regionalnym kolejne 12,9 miliona zł, a na działanie 5 

(innowacje) ponad trzy miliona zł.

W ramach KSOW sfinansowanych może zostać 100% kosztów 

kwalifikowalnych, przy czym koszty są refundowane po 

zakończeniu operacji. Partner musi posiadać stosowne zasoby 

administracyjne, aby przeprowadzić i rozliczyć operację.



Portal KSOW.pl zawiera informacje o projektach 

finansowanych w latach 2017 i 2018.

Informacje o konkursie KSOW 3/2019 dostępne są 

na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

jak i na portalu KSOW oraz stronie SIR

www.gov.pl/web/rolnictwo

www.ksow.pl

www.sir.cdr.gov.pl


