
POROZUMIENIE NR 69 

zawarte we Wrocławiu w dniu 31 grudnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Marszałkiem 
Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone  
do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007−2013. 

§ 1. Wojewoda Dolnośląski, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie 
ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finanso-
wanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 304), zobowiązuje się do przekazywania  
na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego środków z budżetu państwa na wyprzedzające finan-
sowanie realizacji operacji: 

1. Zapewnienie sprawnego wdrażania PROW 2007−2013 
2. Promocja PROW na lata 2007−2013 
3. Eksploatacja samochodu na potrzeby PROW  
4. Wdrażanie PROW − zatrudnienie pracowników 
5. Utworzenie i funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010−2011 
6. Realizacja planów działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
7. Sekretariat KSOW − zatrudnienie pracowników 
8. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PROW 2007−2013 
9. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KSOW  

§ 2. Opis operacji, o których mowa w § 1, w tym wysokość kosztów kwalifikowanych, termin ich re-
alizacji i harmonogram dokonywania wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia. 

§ 3. 1. Środki, o których mowa w § 1, będą przekazywane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 

2. Środki przekazywane będą w dwunastu  transzach, na pisemny wniosek Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, do wysokości określonej w poszczególnych etapach opisanych w załączniku, o którym 
mowa w § 2. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być sporządzony w oparciu o płatności przewidywa-
ne do finansowania w ramach danej transzy. 

4. Marszałek Województwa Dolnośląskiego zapewni, aby w przypadku zmniejszenia kosztów kwali-
fikowalnych operacji przewidzianych do realizacji w ramach danej transzy i niewydatkowania wszystkich 
środków otrzymanych tytułem wyprzedzającego finansowania, kwota wniosku o uruchomienie kolejnej 
transzy środków została pomniejszona o niewydatkowane środki z poprzedniej transzy. 

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.  

§ 4. 1. Marszałek zapewni, aby operacje opłacane ze środków wyprzedzającego finansowania: 
1) były realizowane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z późn. zmianami), oraz rozporządzeniami wy-
konawczymi do ustawy, a także innymi przepisami regulującymi zasady realizacji operacji w ramach 
PROW 2007−2013.  

2) zostały zgłoszone do finansowania w ramach programu. 
2. W przypadku odmowy finansowania złożonego wniosku o pomoc ze środków EFRROW Marsza-

łek zobowiązuje się do:  
1) bezzwłocznego poinformowania Wojewody Dolnośląskiego o odmowie przyznania pomocy; 
2) bezzwłocznego zaprzestania finansowania ze środków budżetu państwa otrzymanych w ramach wy-

przedzającego finansowania operacji, dla której nie została przyznana pomoc ze środków EFRROW;  
3) zwrotu pobranych wcześniej środków, w części dotyczącej operacji, dla której nie została przyznana 

pomoc, na rachunek Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji  
o odmowie finansowania operacji ze środków EFRROW, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości 
podatkowych.  

3. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków EFRROW do rozliczenia pobranych środków 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U.  
Nr 52, poz. 304) 

§ 5. Marszałek Województwa Dolnośląskiego zobowiązuje się do poddania kontroli przez służby 
kontrolne Wojewody Dolnośląskiego w zakresie przeznaczenia otrzymanych środków na opłacenie kosz-
tów realizacji operacji, o których mowa w § 1. 

§ 6. Do spraw nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). 

§ 7. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia wymaga formy pisemnej. 

§ 8. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 



§ 9. Porozumienie sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego, a dwa egzemplarze dla Wojewody Dolnośląskiego. 
 
 

z up. Marszałka wz. Wojewody Dolnośląskiego: 
Województwa Dolnośląskiego: Zdzisław Średniawski 

Stanisław Langawa Wicewojewoda 
Wicemarszałek  

Województwa Dolnośląskiego  
  

  
 
 
 

  



Załącznik nr 1 do Porozumienia 
 

 



 



 



Załącznik nr 2 do Porozumienia 
 

Wrocław, dnia    
 

 
 

                      Wojewoda Dolnośląski 
 

 
Wniosek o przekazanie środków na wyprzedzające finansowanie kosztów  

kwalifikowalnych realizowanych operacji 
 

 
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 52, poz. 304), oraz porozumienie z dnia ............................……….. uprzejmie proszę o prze-
kazanie środków na wyprzedzające finansowanie w wysokości  4 042 000 zł, zgodnie z poniższą specyfi-
kacją: 

w złotych 

Nazwa operacji – pozycja  

z zał. nr 1 do porozumienia 
Kwota Dział Rozdział Paragraf 

Zapewnienie sprawnego wdrażania 

PROW 2007−2013 
217 500 010 01041 2218 

Zapewnienie sprawnego wdrażania 

PROW 2007−2013 
72 500 010 01041 2219 

Promocja PROW na lata 2007−2013 174 159 010 01041 2218 

Promocja PROW na lata 2007−2013 58 054 010 01041 2219 

Eksploatacja samochodu na potrzeby 

PROW  
21 842 010 01041 2218 

Eksploatacja samochodu na potrzeby 

PROW  
7 945 010 01041 2219 

Wdrażanie PROW − zatrudnienie 

pracowników 
1 762 499 010 01041 2218 

Wdrażanie PROW − zatrudnienie 

pracowników 
587 501 010 01041 2219 

Utworzenie i funkcjonowanie struktu-

ry Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

na lata 2010−2011 

75 000 010 01041 2218 

Utworzenie i funkcjonowanie struktu-

ry Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

na lata 2010−2011 

25 000 010 01041 2219 

Realizacja Planów Działań Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich 
642 751 010 01041 2218 

Realizacja Planów Działań Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich 
215 249 010 01041 2219 

Sekretariat KSOW − zatrudnienie 

pracowników 
101 249 010 01041 2218 

Sekretariat KSOW − zatrudnienie 

pracowników 
33 751 010 01041 2219 

Zakup sprzętu komputerowego  

i wyposażenia na potrzeby PROW 

2007−2013 

21 525 010 01041 6518 

Zakup sprzętu komputerowego  

i wyposażenia na potrzeby PROW 

2007−2013 

7 175 010 01041 6519 

Zakup sprzętu komputerowego na 

potrzeby KSOW 
13 475 010 01041 6518 

Zakup sprzętu komputerowego na 

potrzeby KSOW 
4 825 010 01041 6519 

Ogółem: 4 042 000    

 
Słownie złotych: cztery miliony czterdzieści dwa tysiące złotych 
 
 

  



Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację operacji pn. Zapewnienie sprawnego wdrażania 
PROW 2007−2013, Promocja PROW na lata 2007−2013, Eksploatacja samochodu na potrzeby PROW, 
Wdrażanie PROW − zatrudnienie pracowników, Utworzenie i funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2010−2011, Realizacja Planów Działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 
Sekretariat KSOW − zatrudnienie pracowników, Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na po-
trzeby PROW 2007−2013, Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KSOW  

Uzasadnienie wniosku:  
Zapewnienie sprawnego wdrażania PROW 2007−2013 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007−2013 (PROW 2007−2013), art. 75 ust 2 rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia  
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, wykonuje, jako zadania delegowane, zadania instytucji zarządzającej 
w zakresie wdrażania następujących działań objętych PROW 2007−2013:  
− Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnic-

twa przez: 
a) scalanie gruntów, 
b) gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 

− Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
− Odnowa i rozwój wsi 
− Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
− Wdrażanie projektów współpracy 
− Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 
Samorząd Województwa będzie wykonywał również część zadań Agencji Płatniczej (ARiMR). Wniosek 
niniejszy obejmuje zadania, które będą realizowane w ramach Schematu I: Wzmocnienie systemu zarzą-
dzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji w ramach  PROW 2007−2013. Ich realizacja jest 
niezbędna do skutecznego wdrażania działań delegowanych w ramach PROW 2007−2013. Dzięki pozy-
skanym środkom możliwe będą: przeprowadzenie sprawnego naboru wniosków o udzielenie pomocy 
oraz ich weryfikacja, efektywne monitorowanie i sprawozdawczość w ramach PROW 2007−2013, sku-
teczne wizytacje i kontrole na miejscu realizacji projektów oraz autoryzacja wniosków o płatność składa-
nych przez beneficjentów do Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie te działania przyczynią się do szybkiej 
i skutecznej absorpcji środków unijnych na terenie Dolnego Śląska. Ponadto będą miały wkład do pra-
widłowej realizacji projektów oraz postępu realizacji oraz efektów wykorzystywania środków w ramach 
działań PROW 2007−2013 delegowanych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego. Środki w kwocie 
290 000 zł, o które ubiega się Urząd Marszałkowski planuje się wykorzystać na: 
• wyjazdy służbowe pracowników, związane z wdrażaniem PROW 2007−2013, 
• szkolenia pracowników, zwiększające ich wiedzę i kompetencje w zakresie wdrażania, kontroli  
i autoryzacji zadań delegowanych PROW 2007−2013, 
• zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadań w ramach działań delegowanych. 
• zakup mebli  
• wsparcie eksperckie w trakcie weryfikacji dokumentacji projektów (w razie potrzeby, na każdym 
etapie ich wdrażania – wnioski o pomoc, sporządzanie umów/aneksów, kontrole zamówień publicznych, 
wizytacje/kontrole na miejscu realizacji projektów, wnioski o płatność) 

Promocja PROW na lata 2007−2013 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem ROW/wi/isz-074/67832/09 z dnia 17 listopada 2009 roku za-
twierdził Roczny Plan Komunikacyjny PROW 2007−2013 na 2010 rok sporządzony dla Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego. Obejmuje on zadania, które będą realizowane w ramach 
Schematu II: Działania informacyjne i promocyjne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007−2013 (PROW 2007−2013). Znacząco wpłyną one na korzystny wizerunek PROW 2007−2013, pogłę-
bią wiedzę na temat zasad jego działania, a także pomogą szybciej i skuteczniej absorbować środki unij-
ne. Ponadto przyczynią się do motywowania projektodawców do prawidłowej realizacji projektów oraz 
kształtowania świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji oraz efektów wykorzystywania 
środków w ramach działań PROW 2007−2013 powierzonych do wdrażania Samorządowi Województwa 
Dolnośląskiego. Środki w kwocie 232 213 zł, o które ubiega się Urząd Marszałkowski planuje się wyko-
rzystać na: 

 organizacje konferencji, spotkań informacyjnych mających na celu zapewnienie beneficjentom  
i potencjalnym beneficjentom Programu szerokiego dostępu do założeń programowych, legisla-
cji krajowej i unijnej a także otrzymania „na miejscu” odpowiedzi na nurtujące pytania (kom-
pleksowe i rzetelne informacji odnośnie zarządzania projektami, wypełniania wniosków o płat-
ność i ich prawidłowego rozliczania). Ma to zapobiec powstaniu nieprawidłowości i błędów  
w projektach na etapie składania wniosków o płatność (3 konferencje w ciągu roku za łącznie  
45 085 zł).  

 Publikacje materiałów informacyjnych − Dodruk i aktualizację broszur/ulotek poświęconych dzia-
łaniom: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnic-



twa i leśnictwa”, w liczbie egzemplarzy: 100 (po wyczerpaniu nakładu z 2009 r.), „Odnowa i roz-
wój wsi” w liczbie egzemplarzy: 200, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w 
liczbie egzemplarzy: 200 oraz Leader w liczbie egzemplarzy – 400 oraz opracowanie i wydanie 
albumu przedstawiających wszystkie projekty zrealizowane przez beneficjentów w ramach dzia-
łań wdrażanych przez Samorząd Województwa do końca września 2010 roku szacowany koszt  
28 690 zł 

 umieszczenie około 15 ogłoszeń w prasie o zasięgu wojewódzkim o wszczęciu naborów wnio-
sków o przyznanie pomocy, kryterium regionalnym oraz planowanych konferencjach i spotka-
niach informacyjnych – szacowany koszt około 15 000 zł 

 Zakup i instalacja potykaczy/standów na materiały informacyjne, na których zostaną umieszczo-
ne logotypy PROW 2007-2013- szacunkowy koszt 8 197 

 Gadżety promujące Program-szacunkowy koszt 24 950 zł 
 Konkurs fotograficzny „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie” na najciekawsze 

zdjęcia przedstawiające projekty zrealizowane w ramach działań wdrażanych przez SW – szacun-
kowy koszt 12 295 zł 

 przygotowanie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach (głównie emisji spotu w telewizji 
o zasięgu regionalnym na temat wszystkich działań wdrażanych przez SW w ramach PROW 
2007−2013, w tym na temat podejścia Leader). Czas trwania kampanii: co najmniej kwartał (czas 
uzależniony od wyceny kosztów kampanii przez Wykonawcę) – szacunkowy koszt 48 816 zł 

 wyprodukowanie i wydawanie beneficjentom realizującym projekty tablic informacyjno- 
-pamiątkowych. (około 160 sztuk) – 49 180 zł 

Eksploatacja samochodu na potrzeby PROW  

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007−2013 (PROW 2007−2013), art. 75 ust 2 rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia  
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, wykonuje, jako zadania delegowane, zadania instytucji zarządzającej 
w zakresie wdrażania następujących działań objętych PROW 2007−2013:  
− Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnic-

twa przez: 
a) scalanie gruntów, 
b) gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 

− Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
− Odnowa i rozwój wsi 
− Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
− Wdrażanie projektów współpracy 
− Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 
Samorząd Województwa będzie wykonywał również część zadań Agencji Płatniczej (ARiMR).  
Wniosek niniejszy obejmuje m.in zadania, które będą realizowane w ramach Schematu I: Wzmocnienie 
systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji w ramach  PROW 2007−2013. Ich 
realizacja jest niezbędna do skutecznego wdrażania działań delegowanych w ramach PROW 2007−2013. 
Dzięki pozyskanym środkom możliwe będą: przeprowadzenie sprawnego naboru wniosków o udzielenie 
pomocy oraz ich weryfikacja, efektywne monitorowanie i sprawozdawczość w ramach PROW 
2007−2013, skuteczne wizytacje i kontrole na miejscu realizacji projektów oraz autoryzacja wniosków  
o płatność składanych przez beneficjentów do Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie te działania przy-
czynią się do szybkiej i skutecznej absorpcji środków unijnych na terenie Dolnego Śląska. Ponadto będą 
miały wkład do prawidłowej realizacji projektów oraz postępu realizacji oraz efektów wykorzystywania 
środków w ramach działań PROW 2007−2013 delegowanych Samorządowi Województwa Dolnośląskie-
go. Środki w kwocie 29 787 zł, o które ubiega się Urząd Marszałkowski planuje się wykorzystać na: zakup 
ubezpieczenia samochodu (ok. 3 337 zł), paliwa (22 000 zł) oraz koszty bieżącej eksploatacji (4 450 zł) 
samochodu służbowego przeznaczonego do wsparcia wdrażania PROW 2007−2013 na terenie Dolnego 
Śląska. Prawidłowe i efektywne wdrażanie PROW jest uwarunkowane m.in. od zapewnienia sprawnego 
docierania na miejsca kontroli i wizytacji na miejscu projektów, na spotkania konsultacyjne w ramach 
Grupy roboczej przy Konwencie Marszałków czy też na konferencje informacyjne dla beneficjentów. 
Korzystanie z samochodu służbowego pozwala oszczędzać środki i szybciej docierać do planowanych 
miejsc.    

Wdrażanie PROW − zatrudnienie pracowników 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), art. 75 ust 2 rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia 20 wrze-
śnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, wykonuje, jako zadania delegowane, zadania instytucji zarządzającej 
w zakresie wdrażania następujących działań objętych PROW 2007−2013:  



− Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnic-
twa przez: 
a) scalanie gruntów, 
b) gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 

− Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
− Odnowa i rozwój wsi 
− Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
− Wdrażanie projektów współpracy 
− Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 
Samorząd Województwa będzie wykonywał również część zadań Agencji Płatniczej (ARiMR).  
Wniosek niniejszy obejmuje zadania, które będą realizowane w ramach Schematu I: Wzmocnienie sys-
temu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji w ramach  PROW 2007−2013. Ich 
realizacja jest niezbędna do skutecznego wdrażania działań delegowanych w ramach PROW 2007−2013. 
Dzięki pozyskanym środkom możliwe będą: przeprowadzenie sprawnego naboru wniosków o udzielenie 
pomocy oraz ich weryfikacja, efektywne monitorowanie i sprawozdawczość w ramach PROW 2007-2013, 
skuteczne wizytacje i kontrole na miejscu realizacji projektów oraz autoryzacja wniosków o płatność 
składanych przez beneficjentów do Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie te działania przyczynią się do 
szybkiej i skutecznej absorpcji środków unijnych na terenie Dolnego Śląska. Ponadto będą miały wkład 
do prawidłowej realizacji projektów oraz postępu realizacji oraz efektów wykorzystywania środków  
w ramach działań PROW 2007−2013 delegowanych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego. Środki 
w kwocie 2 350 000  zł, o które ubiega się Urząd Marszałkowski planuje się wykorzystać na wynagrodze-
nia, dodatki, nagrody, „trzynastkę” dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007−2013. 

Utworzenie i funkcjonowanie struktury KSOW na lata 2010-2011 

Zgodnie z zapisami art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nar 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) każde państwo członkowskie w tym Polska została zobligowana do utworzenia Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakre-
sie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnienie oraz wymianę informacji  
i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regio-
nalnym oraz wspólnotowym.  
W ramach środków przeznaczonych na realizację niniejszego zadania pokryte zostaną koszty szkoleń 
pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie dolnoślą-
skim (SR KSOW), delegacji pracowniczych, wyjazdów krajowych i zagranicznych a także zakup wyposa-
żenia i artykułów biurowych. Co ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania SR KSOW i efek-
tywną realizację Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010–2011 zatwierdzonego 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 listopada 2009. 

Realizacja Planów Działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

Zgodnie z zapisami art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nar 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) każde państwo członkowskie w tym Polska została zobligowana do utworzenia Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakre-
sie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnienie oraz wymianę informacji  
i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regio-
nalnym oraz wspólnotowym. Podstawą realizacji ww. wymienionego celu w roku 2010 są zadania za-
planowane do realizacji w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010−2011 
zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 listopada 2009. 
W ramach zadania Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przy Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Dolnośląskiego będzie realizował działania zaplanowane w ww. dokumencie w 
roku 2010. 
Sekretariat KSOW − zatrudnienie pracowników   
Zgodnie z zapisami art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nar 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) każde państwo członkowskie w tym Polska została zobligowana do utworzenia Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakre-
sie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnienie oraz wymianę informacji  
i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regio-
nalnym oraz wspólnotowym.  
Środki zaplanowane w ramach niniejszego zadania zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów wyna-
grodzeń dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wojewódz-
twie dolnośląskim. 

Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PROW 2007−2013 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007−2013 (PROW 2007−2013), art. 75 ust 2 rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia  
20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 



rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, wykonuje, jako zadania delegowane, zadania instytucji zarządzającej 
w zakresie wdrażania następujących działań objętych PROW 2007−2013:  
− Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnic-

twa przez: 
a) scalanie gruntów, 
b) gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; 

− Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
− Odnowa i rozwój wsi 
− Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
− Wdrażanie projektów współpracy 
− Funkcjonowanie lokalnej grupy działania 
Samorząd Województwa będzie wykonywał również część zadań Agencji Płatniczej (ARiMR).  
Wniosek niniejszy obejmuje zadania, które będą realizowane w ramach Schematu I: Wzmocnienie sys-
temu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji w ramach  PROW 2007−2013. Ich 
realizacja jest niezbędna do skutecznego wdrażania działań delegowanych w ramach PROW 2007−2013. 
Dzięki pozyskanym środkom możliwe będą: przeprowadzenie sprawnego naboru wniosków o udzielenie 
pomocy oraz ich weryfikacja, efektywne monitorowanie i sprawozdawczość w ramach PROW 
2007−2013, skuteczne wizytacje i kontrole na miejscu realizacji projektów oraz autoryzacja wniosków  
o płatność składanych przez beneficjentów do Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie te działania przy-
czynią się do szybkiej i skutecznej absorpcji środków unijnych na terenie Dolnego Śląska. Ponadto będą 
miały wkład do prawidłowej realizacji projektów oraz postępu realizacji oraz efektów wykorzystywania 
środków w ramach działań PROW 2007−2013 delegowanych Samorządowi Województwa Dolnośląskie-
go. Środki w kwocie 28 700 zł, o które ubiega się Urząd Marszałkowski planuje się wykorzystać na zakup 
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla nowozatrudnionych pracowników zaangażowanych 
we wdrażanie PROW 2007−2013 

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KSOW 

Zgodnie z zapisami art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nar 1698/2005z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) każde państwo członkowskie w tym Polska została zobligowana do utworzenia Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Celem KSOW jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakre-
sie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnienie oraz wymianę informacji  
i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regio-
nalnym oraz wspólnotowym.  
W ramach środków przeznaczonych na realizację niniejszego zadania pokryte zostaną  koszty  zakupu 
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie dolnośląskim (SR KSOW), co ma na celu zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania SR KSOW i efektywną realizację Planu działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2010–2011 zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 listopada 
2009. 
 
 
 
 


