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A. Wytyczne dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jako beneficjenta oraz dla 

organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO)

1. Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Podprogramu 2019

Kwota ogółem ok. 390 000 000 PLN, w tym:

-  kwota przeznaczona na zakup artykułów spożywczych w procedurze zamówień publicznych 

ok. 354 545 455 PLN, w tym kwota netto na zakup artykułów spożywczych oraz kwota podatku od 

towarów i usług (VAT),

-  kwota przeznaczona na dofinansowanie dla organizacji partnerskich z tytułu kosztów administrowania,

magazynowania i transportu (5% kwoty na zakup artykułów spożywczych brutto) -  ok. 17 727 272 

PLN,

-  kwota przeznaczona na dofinansowanie dla organizacji partnerskich z tytułu kosztów środków 

towarzyszących (5% kwoty na zakup artykułów spożywczych brutto) -  ok. 17 727 272 PLN.

2. KOWR jako beneficjent w Operacji I składa wniosek o dofinansowanie projektu „Realizacja przez 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Operacji I  -  zakup żywności w procedurze zamówień publicznych 

w Podprogramie 2019”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 12 do Wytycznych. Zamówienia 

publiczne w ramach projektu muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2019*

1) Dla produktów: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła 

śliwkowe, sok jabłkowy klarowny, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, 

kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet 

wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym:

od  2 0 1 9 do 0 6 2 0 2 0

2) Dla sera podpuszczkowego dojrzewającego:

do1 2 2 0 1 9
od

*ostateczny termin rozpoczęcia realizacji dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów 

organizacji partnerskich będzie uzależniony od terminu zawarcia przez KOWR umów z wykonawcami dostaw 
poszczególnych artykułów spożywczych
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