Samorządy w KSOW
Wśród blisko 300 partnerów KSOW na Mazowszu znajdziemy 50 gmin, 10 powiatów
i ponad 20 gminnych oraz powiatowych jednostek organizacyjnych (domów kultury,
świetlic czy szkół). Płyną do nas propozycje projektów z całego regionu. Przedstawiamy kilka działań1, potwierdzających kreatywność samorządów.
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Znalazły się one w Planie Operacyjnym na lata 2016–2017 – I etap na 2016 r.

Forum organizacji pozarządowych
(powiat siedlecki)
Pierwsze Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego – stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, grup nieformalnych odbyło się
13 lipca br. Na terenie powiatu zarejestrowane są 174 organizacje pozarządowe, a udział w pierwszym spotkaniu wzięli przedstawiciele 100 z nich.
Oprócz działań informacyjno-szkoleniowych w planach jest też wydanie publikacji podsumowującej dobre
praktyki w działaniach NGO i rozszerzenie wspólnej platformy internetowej.
Kolejne forum jeszcze we wrześniu.
Jarmark w Raciążu (powiat płoński)
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu zorganizowało w lipcu trzeci już Jarmark Raciąski – wspaniałą imprezę plenerową wspieraną przez KSOW. Wiele występów artystycznych (m.in. Golec uOrkiestra, Horpyna, Niespodzianka Pana Janka),
pokazy rękodzielnicze, plener rzeźbiarski, konkursy „Zapominane zawody” oraz
„Zapominane zwyczaje” – to z całą pewnością dobre pomysły na podtrzymywanie tradycji i rodzimej kultury. Nie mogło
też zabraknąć stoisk wystawienniczych,
m.in. produktów regionalnych, rękodzieła,
staroci, pamiątek, żywności ekologicznej, tradycyjnych wędlin, pieczywa, mio-

dów, słodyczy, nalewek, roślin, owoców
i warzyw oraz wielu innych.
Targi turystyczne
(powiat legionowski)
Gmina Serock wzięła udział w Targach
Turystycznych Wypoczynek 2016 – Toruński Festiwal Smaków. Reprezentowały ją
przedstawicielki aktywnie działających
na terenie gminy kół gospodyń wiejskich
– z miejscowości Dosin, Marynino, Skubianka i Guty, a także przedstawicielki
gospodarstw agroturystycznych z miejscowości Jadwisin, Łacha, Serock, Święcienica i Ludwinowo Zegrzyńskie. Serockie gospodynie przygotowały m.in. pieczywo na zakwasie, smalec, tradycyjne
wędliny, placki ziemniaczane, nalewki
oraz domowe ciasta. Spośród specyfików zgłoszonych do konkursu Festiwal
Smaków wyróżnienie przyznano Halinie
Nałęcz – przewodniczącej Koła Gospodyń
Marynino za nalewkę „Szalona teściowa”
oraz Małgorzacie Gąsiorowskiej – członkini Koła Gospodyń Wiejskich z Dosina
za ciasto „Rudzielec”.
Informacja i promocja
(powiat nowodworski)
Gmina Nasielsk postawiła na promocję działań zrealizowanych z pozyskanych środków zewnętrznych. Wydano
folder informacyjny, do którego zdjęcia wybrano w konkursie fotograficz-

nym. Dodatkowo zaplanowano realizację filmu promocyjnego oraz wiele artykułów prasowych, a wszystko dla pokazania dobrych praktyk w pozyskiwaniu
funduszy europejskich i utrwalenia wiedzy o skali i rodzajach dofinansowania. Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich jest jednym z podstawowych
działań KSOW na lata 2016–2017.
Warsztaty i wyjazdy
(powiat makowski)
Projekt „Poznajemy zwyczaje Podhala –
wyjazd studyjny dla Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Krasnosielc” uzyskał dofinansowanie ze środków KSOW z tzw.
puli rezerwowej, czyli środków pozyskanych z oszczędności przy realizacji zadań
z wyższych pozycji listy rankingowej.
W tym przypadku już wkrótce 50-osobowa grupa przedstawicieli kół gospodyń
wiejskich weźmie udział w warsztatach
z wyrobu serów i oscypków w Bacówce,
warsztatach kulinarnych w Kościelisku
z wykorzystaniem produktów regionalnych oraz wizycie w gospodarstwie rolnym w Bańce Wyżnej, zmodernizowanym
dzięki wsparciu UE.
Piotr Marzec, Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich

„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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