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eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Wiemy, że podsumowania są potrzebne, tym bardziej jeśli mogą nas przygotować lepiej na przyszłość. Tak jest w przypadku nowej perspektywy finansowej
2014–2020. Warto wiedzieć od początku, w jaki sposób czerpać z niej największe
korzyści. Przypomnimy zatem, z jakich wydarzeń z II półrocza warto brać przykład.

Nagradzaliśmy w konkursach,
promowaliśmy najaktywniejszych

Drugie półrocze 2014 r. obfitowało w konkursy
KSOW, zarówno te autorskie (własnego pomysłu
i realizacji), jak i zewnętrzne, w których fundowaliśmy nagrody i pomagaliśmy w organizacji.
Warto przypomnieć ich założenia, by konsekwentnie wspierać i promować dobre praktyki i pokazywać to, z czego jesteśmy szczególnie dumni.
Konkurs „Przyjazna wieś” wyłania najlepsze
projekty infrastrukturalne realizowane na
terenach wiejskich przy wsparciu środków
unijnych. Do udziału w konkursie zapraszani
są beneficjenci z terenu województwa mazowieckiego. Drugim własnym projektem konkursowym był organizowany po raz drugi konkurs
na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim. Warto wspomnieć też o konkursie na najlepszą liderkę obszarów wiejskich. W drugim półroczu 2014 r. wsparliśmy
także VIII Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie”, V Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych, IV Turniej Sołectw „Baranowo 2014”, III Międzyszkolny Konkurs
Wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, Funduszu
Spójności oraz ekologii i przedsiębiorczości. Nie zapomnieliśmy
też o konkursach podczas 54. Wystawy-Sprzedaży Ogierów
Rasy Polski Koń Zimnokrwisty oraz festynach: „Słoneczne
lato” i „Najpiękniejsze Dary Ziemi”.

Ostatnio zaproponowaliśmy na łamach
„Kroniki Mazowieckiej” konkurs
– zabawę w postaci krzyżówki z hasłem. Zainteresowanie i liczba nadesłanych
odpowiedzi przekroczyła nasze najśmielsze
oczekiwania (za wspólną zabawę dziękujemy!).
Wylosowaliśmy nazwiska osób, do których trafią
upominki od Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Zwycięzcami są: Ewa Kraszewska (z Murawskich
Miazg w powiecie ostrowskim), Elżbieta Drabik
(z Płocka), Krzysztof Werner (z Biskupic
w powiecie płockim), Bernard Szymczyk
(z Pułtuska) oraz Marek Marcinkowski (z Ościsłowa w powiecie
ciechanowskim).
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Szkoliliśmy i informowaliśmy

Jednym z kluczowych działań KSOW jest zapewnienie dobrego przepływu informacji
między wszystkimi zainteresowanymi zarówno produkcją i przetwórstwem rolno-spożywczym, jak i funduszami europejskimi. Zdecydowaliśmy się zatem
współorganizować i współfinansować m.in. konferencje naukowe pn. „Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej”, „Biopaliwa – rozwój czy stagnacja”, cykl sześciu szkoleń pn. „Produkt lokalny
i tradycyjny – identyfikacja i wprowadzenie na Listę Produktów Tradycyjnych”, cykl seminariów informacyjnych na terenie województwa
mazowieckiego pn. „Biogazownia w twojej gminie” oraz pięć szkoleń z cyklu „Produkcja serów zagrodowych w gospodarstwach
rolników indywidualnych”. We współpracy z Mazowieckim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaproponowaliśmy zainteresowanym „Wojewódzką olimpiadę wiedzy o gospodarstwie
domowym, przedsiębiorczości i ekologii”, seminarium „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich” oraz konferencje: „Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej na Mazowszu”,
„Bogactwo kulturowe i turystyczne regionu szansą rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” i „Odnawialne źródła energii”. Naszymi autorskimi propozycjami były natomiast:
VIII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich (coroczne
spotkanie samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym roku w Paprotni koło Teresina) oraz cykl 37 jednodniowych konferencji (po jednym spotkaniu podsumowującym
PROW 2007–2013 oraz wskazującym główne tendencje w nowej
perspektywie PROW 2014–2020) w każdym powiecie województwa
mazowieckiego.
Uzupełnieniem oferty szkoleniowo-informacyjnej były wyjazdy studyjne. Dotyczyły one:
∙∙ dobrych praktyk w zakresie prowadzenia gospodarstw wiejskich
(na terenie Polski),
∙∙ odnawialnych źródeł energii (Dania, Szwecja),
∙∙ gospodarstw produkujących zdrową żywność (Austria, Włochy).

Tradycyjnie wspieraliśmy atrakcje naszych małych ojczyzn

Z kronikarskiego obowiązku warto wymienić te imprezy promocyjne, targi, wystawy i pokazy,
w których udział organizacyjny i finansowy KSOW był największy. Każda z nich miała swój
niepowtarzalny charakter, swoje miejsce w kalendarzu ciekawych i ważnych imprez
na Mazowszu.

Razem z KSOW byliśmy zatem na Dożynkach Prezydenckich w Spale i Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Staroźrebach, XXI Międzynarodowych
Dniach z Doradztwem Rolniczym, XVI Dniu Kukurydzy i Buraka, IX Jesiennym
Jarmarku „Od pola do stołu” oraz Kurpiowskich Targach Rolniczych. Pomogliśmy naszym mazowieckim wystawcom pokazać się podczas Targów Smaki
Regionów w Poznaniu i VII Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD 2014. Wsparliśmy także Festyn „Zielony
Korczew”, XII Warszawskie Święto Chleba,
„Dni Sera”, XV festyn „Słoneczne Lato”
I tak minął
w Mordach, Dni Miasta Łaskarzew,
ten aktywny i pracopiknik „Jesteśmy razem”, XVI Dni
wity rok. W kolejny wkraczamy
Kukurydzy Województwa Maz
nowymi
planami i propozycjami
zowieckiego i Łódzkiego, festyn
określonymi we wnioskach złożonych
„Dni Czerwonki 2014”, II Festiwal
do instytucji płatniczej – Agencji RestrukBiesiadny w Stoku Lackim, Festiwal
turyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Mamy
Chlebów Świata, festyn „Kałuszyn na
nadzieję, że grono partnerów KSOW ciągle
Mazowszu, Mazowsze w Kałuszynie” oraz
będzie rosnąć, współpraca z lokalnymi
III Kiermasz Bożonarodzeniowy „Boże Narodzegrupami
działania i samorządami będzie
nie na Mazowszu”. Cieszy nas, że mogliśmy być tam
tak
dobra
jak do tej pory, albo i lepsza,
obecni, a mieszkańcy naszego regionu mogli poznać
a przez kolejne 12 miesięcy
Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.
wszyscy aktywnie będziemy działać.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Trzy krótkie pytania…
…do dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie Radosława Rybickiego.

Co zatem znajdziemy w Planie
Działania KSOW na lata
2014–2015?

Przyszły rok kończy obecną perspektywę finansową na lata 2007–2013, więc skoncentrujemy się na przedsięwzięciach już realizowanych i dużo wcześniej zaplanowanych.
O całkowicie nowych pomysłach będziemy
mogli mówić dopiero od 2016 r., ale nie znaczy to, że rok przyszły będzie pod jakimkolwiek
względem nudny czy stracony. Tak jak do tej
pory, KSOW będzie widoczna na Mazowszu,
a szczegóły naszych propozycji dostępne są na
naszej stronie www.mazowieckie.ksow.pl .

WIESZ – ROZMUMIESZ

Jak ocenia Pan mijający rok oraz
lata 2007–2013?

Sądzę, że najważniejsza jest ocena tych lat
dokonana przez mieszkańców Mazowsza.
Podczas licznych spotkań z beneficjentami,
mającymi styczność z programami unijnymi
i korzystających z ich pomocy za naszym pośrednictwem, stawiano na rzeczową kontynuację, a nie na rewolucyjne zmiany. Wszystko to,
co udało się wspólnie zbudować, zmodernizować, naprawić zostało przez nich pozytywnie
ocenione, a ja się z tą opinią zgadzam. To były
dobre lata i dla samorządów, i dla Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Dlatego mogę obiecać
konsekwencję i równie wielkie zaangażowanie.

Wśród działań prowadzonych
przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego coraz większą rolę
odgrywa Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich. W nowej perspektywie
PROW na lata 2014-2020 jest ona
uwzględniona?

Zdecydowanie tak. Zarówno podejście
LEADER, jak i struktura KSOW są dobrze oceniane nie tylko przez beneficjentów, ale także
przez struktury zarządzające, czyli Komisję
Europejską i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie ma zatem dyskusji czy utrzymać
KSOW w nowych regulacjach, ale raczej jak ją
dalej prowadzić z jeszcze większą korzyścią dla
partnerów.
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W przyszłym roku rozpocznie się wdrażanie
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020. Dokument jest na etapie
konsultacji Warszawa–Bruksela i choć brakuje
jeszcze jego zatwierdzenia i rozporządzeń wykonawczych, to warto trzymać rękę na pulsie.
Mamy nadzieję na nowe działania oraz uproszczenie kilku starych procedur, ale przede
wszystkim na środki porównywalne z tymi
z lat 2007–2013.
Program będzie obejmował następujące działania szczegółowe:
∙∙transfer wiedzy i działalność informacyjną
(w tym szkolenia zawodowe i nabywanie
umiejętności, demonstracje i działania informacyjne),
∙∙ usługi doradcze z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw (w tym
udzielanie pomocy rolnikom lub właścicielom lasów w korzystaniu z usług doradczych oraz wsparcie szkoleń dla doradców),
∙∙ wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla nowych
uczestników systemów jakości żywności,
∙∙ inwestycje w środki trwałe (pomoc na
inwestycje i modernizacje gospodarstw
rolnych),
∙∙ pomoc na inwestycje w przetwórstwo lub
marketing i rozwój produktów rolnych,
scalanie gruntów,
∙∙ przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych
i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych,
∙∙ rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (w tym pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych
rolników – premie dla młodych rolników),
∙∙ pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej
na obszarach wiejskich (premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej),

∙∙ pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (restrukturyzacja małych gospodarstw),
∙∙ rozwój przedsiębiorczości (rozwój usług
rolniczych),
∙∙ płatności dla rolników kwalifikujących się
do wsparcia w ramach systemu dla małych
gospodarstw (płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa),
∙∙ podstawowe usługi i odnowa miejscowości
na obszarach wiejskich. Ten punkt programu będzie realizowany dzięki inwestycjom
związanym z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, a także inwestycjom w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii. Nie
zabraknie też środków na badania, utrzymanie, odbudowę oraz poprawę stanu
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej. Będzie można
inwestować w podniesienie świadomości
środowiskowej oraz w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury oraz powiązanej infrastruktury.
Nadal będą też wspierane działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne, rolnictwo
ekologiczne, jak również szeroko pojęty
rozwój obszarów leśnych. Wsparcie zostanie także udzielone grupom operacyjnym
na rzecz innowacji (EPI) (pracującym przy
rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorze rolno-spożywczym) oraz lokalnym grupom działania
(podejście LEADER).
Samorząd województwa, według dostępnego
projektu, będzie wykonywał zadania agencji
płatniczej związane z przyznawaniem, wypłatą
oraz zwrotem pomocy. Będzie też podmiotem wdrażającym w zakresie podstawowych
usług i odnowy miejscowości na obszarach
wiejskich, LEADERA i poddziałania – scalanie
gruntów.

Piotr Marzec, Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
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Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
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