Ośrodki doradztwa rolniczego
w KSOW
Okres programowania 2014–2020 przyniósł nowe rozwiązania. W ramach KSOW zaczęła funkcjonować Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).
Realizację jej działań koordynuje Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR).
nych zachęcamy do kontaktu z Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

czyli w seminariach, konkursach, a także
degustacjach.

Działania z planu
Niezależnie od działalności w SIR
doradztwo rolnicze realizuje kilka operacji zawartych w Planie Operacyjnym na
lata 2016–2017 Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich 2014–2020 dla województwa mazowieckiego (I etap na 2016 r.)
– zarówno tych zgłoszonych do listy
rankingowej, jak i tzw. operacji własnych
jednostki regionalnej KSOW.
Mazowiecki KSOW wsparł już w tym
roku m.in. XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa w Płońsku (z MODR Warszawa),
które połączono z VIII Mazowiecką
Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Jak
co roku na placu wystawowym zajmującym 3 ha przygotowano wystawę
zwierząt, maszyn, sprzętu i urządzeń do
produkcji rolnej. Zwiedzający uczestni-

Ruszają szkolenia!
Mazowiecka KSOW i CDR Brwinów zapraszają na cykl szkoleniowy
„Chrońmy pszczoły – to się opłaca”.
Pierwsze szkolenie (27–29 lipca br.)
poszerzy wiedzę o chowie pszczół,
gospodarce pasiecznej, kształtowaniu pożytków pszczelich. Poruszany też
będzie temat przetwórstwa surowców
pszczelich i ich sprzedaży. Jego adresatami są mieszkańcy Mazowsza, którzy prowadzą małą pasiekę lub dopiero
interesują się pszczelarstwem i prowadzeniem pasieki oraz doradcy rolniczy.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Piotr Marzec, Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
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To całkowicie nowa propozycja i stawia w KSOW dopiero pierwsze kroki. Ma
charakter otwarty, m.in.:
∙∙ ułatwia tworzenie oraz funkcjonowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz
pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
∙∙ ułatwia wymianę wiedzy fachowej
oraz dobrych praktyk związanych
z innowacjami w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
∙∙ pomaga w tworzeniu grup operacyjnych oraz w opracowaniu przez nie
projektów dotyczących innowacji.
Dzięki tym działaniom SIR skutecznie
wspiera innowacje w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Wszystkich zainteresowa-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
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