
Pytanie.

Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację operacji polegającej na zorganizowaniu 
kursów specjalistycznych zakończonych certyfikatem, podnoszących kwalifikacje młodych 
producentów rolnych oraz uczniów szkół rolniczych z zakresu: inseminacji zwierząt, kombajnisty z 
sieczkarnią, spawacza, wózków widłowych, itp.

Odpowiedź.

Nie jest możliwa realizacja operacji partnera KSOW w formie kursu specjalistycznego, którego celem 
jest nauka zawodu od podstaw lub zdobycie konkretnych, dodatkowych umiejętności związanych z 
pracą w danym zawodzie. Takie kursy są finansowane w ramach niektórych działań PROW, których 
beneficjentami są podmioty prowadzące działalność szkoleniową skierowaną do rolników np. 
poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”. 
Poza tym kursy, których przedmiotem jest zdobycie kwalifikacji w innym zawodzie niż związany 
wyłącznie z pracą w rolnictwie np. kurs spawacza czy dotyczący wózków widłowych, są finansowane 
ze środków dostępnych w ramach niektórych krajowych programów operacyjnych, 
współfinansowanych ze środków innych funduszy UE niż Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W konkursie dla partnerów KSOW można realizować operacje w formie szkoleń, 
warsztatów czy seminariów, lecz nie o charakterze specjalistycznym. Mogą one mieć charakter 
informacyjny o kursach czy szkoleniach dostępnych w ramach działań PROW, czyli wskazywać jakie to 
działania, kto organizuje kursy, kto może wziąć w nich udział, kiedy są organizowane, na jakich 
zasadach itp. Kurs specjalistyczny polega na nauczeniu konkretnych umiejętności w celu ich 
praktycznego wykorzystania, czyli na przekazaniu wiedzy w jedną stronę, a nie na jej wymianie. 
Operacje w konkursie nr 6/2022 mają polegać na wymianie i upowszechnianiu wiedzy i doświadczeń 
w zakresie tematów wskazanych w konkursie. Jednym z tematów dostępnych do wyboru przez 
partnerów KSOW jest „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz poprawa sytuacji rolnika w 
łańcuchu dostaw – wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących m.in. praktycznego 
zdobywania wiedzy przez uczniów i studentów szkół rolniczych oraz możliwości rozwoju i prowadzenia 
działalności po ukończeniu tych szkół – dobre praktyki (w tym na przykładzie projektów 
współfinansowanych z PROW)”. Operacja realizowana w formie kursu specjalistycznego, którego 
celem jest podniesienie kwalifikacji młodych producentów rolnych oraz uczniów szkół rolniczych, nie 
dotyczy tego tematu, a tym samym nie spełnia obligatoryjnego kryterium wyboru.
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