Pytanie.
1. Czy Partner Sieci, który dysponuje własnymi salami wykładowymi może organizować szkolenia na
zewnątrz pod namiotami?
2. Pokaz wpisany jako forma XI: Europejski zielony ład na podkarpackich pola
- pokaz tworzenia i wykorzystania map aplikacyjnych zróżnicowanego nawożenia i stosowania środków
ochrony roślin
- pokaz wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w określaniu zdrowotności roślin
- pokaz wykorzystania wody deszczowej w nawadnianiu upraw rolniczych
- pokaz innowacyjnych rozwiązań w pszczelarstwie
- pokaz wykorzystania dzikorosnących roślin w żywieniu
- pokaz właściwego określania progów ekonomicznej szkodliwości roślin.
Koszty:
- koszty wykonania tych pokazów przez firmy mechanizacyjne oraz osoby fizyczne posiadające
odpowiedni sprzęt z tego zakresu i odpowiednie przygotowanie merytoryczne,
- obsługa techniczna pokazów (telebim oraz nagłośnienie terenu pokazów). Ze względu, że pokazy
odbywać będą się na dużej powierzchni pola doświadczalnego konieczne jest wypożyczenie telebimów
wraz z ich transportem, montażem i demontażem. Konieczna jest również ich obsługa techniczna
(dźwiękowcy, operatorzy kamer, technicy), którzy zapewnią przesył sygnału z różnych części terenu
pokazów. Nagłośnienie terenu podczas pokazów pozwoli na dotarcie do większej liczby odbiorców i
skuteczne upowszechnienie wiedzy wśród uczestników operacji,
- wynajem sanitariatów jest niezbędne ze względu, że pokazy odbywają się na wolnej przestrzeni,
- opieka medyczna podczas pokazów jest niezbędna, gdyż w wydarzeniach bierze udział duża ilość
osób. Pokazy odbywają się w okresie kiedy występują wysokie temperatury, które mogą przyczynić się
do omdleń, osłabnięć i udarów. Zagrożenie pojawia się również ze względu na pokazy z udziałem
maszyn w czasie pracy,
- wywóz odpadów po zakończeniu pokazów, na której przewiduje się udział wielu osób konieczne jest
uprzątnięcie terenu i wywóz odpadów,
- reklama w radiu i telewizji oraz wydruk plakatów celem rozpropagowania pokazów,
- nakręcenie filmu z zakresu praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska.
W naszej ocenie rodzaj kosztów wskazuje na imprezę plenerową. Czy zatem oceniając taki wniosek
powinniśmy się kierować rodzajem kosztu?, mimo, że jako formę realizacji wskazano „POKAZ”. Czy
może stosować jakieś inne kryteria.
3. Jeżeli forma konkurs jest realizowana podczas innej imprezy, finansowanej np. przez gminę lub
konkurs jest realizowany przez partnera w ramach KSOW na zewnątrz to jakie koszty można uznać
za kwalifikowalne? Czy tylko koszty nagród, czy także np. namiotów, toalet itp.?

Odpowiedź.
Ad 1. Partner KSOW może organizować szkolenia na zewnątrz pod namiotami. Koszt najmu namiotów
w takim przypadku można uznać za kwalifikowalny. Jeżeli jednak partner KSOW posiada własne sale
wykładowe, może je wykorzystać w operacji jako wkład własny, za który dostanie 2 punkty, jeżeli jego
wartość będzie stanowić co najmniej 10% zaplanowanych kosztów kwalifikowalnych oraz uzasadni jego
wykorzystanie pod względem zgodności z zakresem operacji, niezbędności do osiągnięcia jej celu oraz
racjonalności.
Ad 2. Z opisu operacji wynika, że ma ona charakter szkolenia (w tym przypadku w terenie z uwagi na
jego charakter) z wykorzystaniem innowacyjnych metod przekazu i dotarcia do odbiorców.
Wymienione koszty można uznać za uzasadnione zakresem operacji. Ponadto, zgodnie z kryterium
tematycznym, opis operacji ma wskazywać, że jej realizacja dotyczy wyłącznie jednego tematu
wybranego spośród tematów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, co oznacza, że operacja ma
dotyczyć wymiany i upowszechniania wiedzy i doświadczeń w zakresie jednego z tych tematów. Nazwa
formy nie jest istotna, gdyż decydujące znaczenie ma jej opis, cechy charakterystyczne, to na czym ma
polegać i jak ma przebiegać jej realizacja. Rodzaj kosztu ma znaczenie, ale również to, jak jego
poniesienie zostało uzasadnione w odniesieniu do zakresu operacji. Istotny dla oceny jest także opis
formy w załączniku nr 3 do wniosku o wybór operacji w kontekście zapisów w instrukcji w tym zakresie
oraz opis operacji w części III pkt 4a i 5 tego wniosku. Poza tym należy pamiętać, że jednym z
obligatoryjnych kryteriów oceny operacji jest kryterium dotyczące formy realizacji operacji, które
powinna być adekwatna do celu, zakresu i przewidywanych efektów realizacji operacji.
Ad 3. Konkurs jest jedną z form realizacji operacji, które są dostępne dla partnerów KSOW w konkursie
nr 6/2022, zatem możliwa jest realizacja operacji partnerskiej w formie konkursu, również w ramach
innej imprezy, organizowanej poza konkursem nr 6/2022. Operacja w formie konkursu może być
realizowana na zewnątrz, a kwalifikowalność kosztów takiej operacji jest uzależniona od tego, czy
spełnione są warunki tej kwalifikowalności, czyli uzasadnienie zakresem operacji, niezbędność do
osiągnięcia jej celu oraz racjonalność. Najem namiotów i toalet jeśli będą uzasadnione zakresem można
uznać za koszt kwalifikowalny operacji realizowanej na zewnątrz.

