ROLNICTWO

eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Rozpoczął się 2014 – pierwszy rok nowego okresu planowania PROW 2014–2020 i pierwsze
dwanaście miesięcy „Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014–2015”, finansowanego jeszcze w ramach poprzedniego PROW. Zanim poznamy szczegóły przygotowywanego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zapraszamy do lektury – co nowego w KSOW?

Trzy pytania do...
…dyrektora Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Radosława
Rybickiego.
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich stała
się przez ostatnie lata podstawowym
partnerem samorządów i instytucji działających na rzecz rolnictwa w pozyskiwaniu wiedzy i promocji dobrych praktyk.
Czego możemy się spodziewać w 2014 r.?
W planie działania znajdziemy podobne
obszary zainteresowania KSOW, jak w latach poprzednich – poszukiwanie nowych
praktyk oraz innowacyjnych projektów,
możliwych do wdrożenia na Mazowszu, ale
przede wszystkim uświadamianie, jak to zrobić. Istotne staje się zatem przygotowanie
programów szkoleniowych dla lokalnych
grup działania, jak również umożliwianie
wymiany doświadczeń. Nie możemy zapomnieć o wspieraniu współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej.
Jakie nowości znajdziemy w „Planie
działania KSOW na lata 2014–2015”?
Co prawda w planie działania nie ma
rewolucji, ale nie znaczy to, że nie pojawią się nowe propozycje. Co roku KSOW
proponuje autorskie projekty, ale i nasi
partnerzy wykazują się pomysłowością
i kreatywnością. W każdym z wymienionych zadań można znaleźć przestrzeń do
nowych pomysłów. Zapraszamy zatem do
szczegółowej lektury planu.1
Ostatnio sporo mówi się o trudnej sytuacji budżetowej województwa spowodowanej kryzysem i „janosikowym”.
Czy będzie to miało wpływ na realizację propozycji KSOW w bieżącym roku?
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„Plan działania KSOW na lata 2014–2015” dostępny jest
na stronie www.mazowieckie.ksow.pl w zakładce „Pliki
do pobrania”.

Newsletter
ZA NAMI
Grudzień obfitował w przedsięwzięcia
związane z tradycjami bożonarodzeniowymi i noworocznymi ziemi mazowieckiej.
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, dbając
o dziedzictwo kulturowe, aktywnie włączyła się w organizację kilku z nich.
Zorganizowany po raz drugi kiermasz bożonarodzeniowy „Boże Narodzenie na Mazowszu” w Sochaczewie odwiedziło wielu
zainteresowanych. Już ubiegłoroczna edycja
udowodniła, że kiermasz jest niepowtarzalną
okazją do zakupu niebanalnych i jedynych
w swoim rodzaju dekoracji świątecznych,
a także swoistą ofertą „last minute” do zdobycia brakujących jeszcze upominków pod
choinkę. Stoiska kilkudziesięciu wystawców
z Mazowsza oferowały ręcznie wykonane
dekoracje i stroiki świąteczne, dzieła artystów
malarzy i rzeźbiarzy, dekoracje z lnu, wyroby
z drewna, filcu, ozdoby koronkowe i szydełkowe, ręcznie wykonane zabawki, wyroby
wędliniarskie, pieczywo, soki naturalne oraz
produkty z najlepszych pasiek pszczelich.
Ogromną popularnością cieszyły się także
warsztaty rodzinne „Idą święta – czas stroić choinkę”. Muzeum Kultury Kurpiowskiej
w Ostrołęce odwiedziło wiele dzieci z mamami, babciami oraz tatusiami. Wspólnie
z twórcami ludowymi tworzono ozdoby
choinkowe z bibuły i słomy, papierowe aniołki, „światy” z opłatków oraz „byśki” i „nowe latka”. Nie zabrakło tradycyjnych, świątecznych
W sytuacji kryzysu szczególnie uważnie
oglądamy każdą wydawaną złotówkę, ale
oczywiście robiliśmy to też w „lepszych” budżetowo czasach. Ponieważ gospodarujemy pulą pieniędzy z „Pomocy Technicznej
PROW” finansowanej przez UE podlegamy
bardzo szczegółowej kontroli zarówno instytucji krajowych, jak i europejskich. Budżet
KSOW nie został ograniczony, więc myślę,
że tak samo nie zmieni się liczba i jakość organizowanych przez nas przedsięwzięć.

wypieków oraz bożonarodzeniowych pocztówek wprost z muzealnej „Pocztówkarni”.
PRZED NAMI
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim co roku poświęca styczeń na szczegółowe zaplanowanie
harmonogramu działań i propozycji dla
partnerów i uczestników. Prezentujemy
zatem wstępny kalendarz naszych działań
z propozycją, by na bieżąco zaglądać na
www.mazowieckie.ksow.pl . Znajdziemy
tam zawsze aktualne i ciekawe informacje
o działalności KSOW.

Wiosna

spotkania i szkolenia dla lokalnych grup działania
Targi Fruit Logistica w Berlinie
Targi AGROTRAVEL w Kielcach
festiwale etnograficzne

Lato
szkolenia tematyczne dla samorządów
„Konkurs na najlepszą pracę magisterską”
festiwale folklorystyczne
„Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne”

Jesień

Dożynki Województwa Mazowieckiego
konkurs „Przyjazna wieś”
wizyty studyjne
Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich
konkurs dla liderek wiejskich

Zima
szkolenia tematyczne i seminaria dla rolników
festiwale kulinarne
akcje promocyjno-informacyjne
badania i analizy
konkurs dla dziennikarzy

Sekretariat Regionalny
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
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