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WIEŚci z MAZOWSZA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Dodatek prasowy opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

i współfi nasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nabór KSOW 2021 rozstrzygnięty!
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich do� nansuje w 2021 roku 35 operacji na blisko 1,5 mln złotych!

Co roku Instytucja Zarządzająca Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 ogłasza konkurs 
dla partnerów Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich na wybór operacji, 
które będą realizowane w 2021 r.
w ramach dwuletniego planu opera-
cyjnego na lata 2020-2021. Nie inaczej 
było na przełomie 2020 i 2021 roku, 

a Województwo Mazowieckie otrzy-
mało na bieżący rok limit 1.500.000 zł 
na tzw. operacje partnerskie w tym 
konkursie. 
Biuro Regionalne KSOW w wojewódz-
twie mazowieckim w Departamen-
cie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich przeprowadziło, zgodnie z 
ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi konkursem nr 5/2021, 
w okresie od 4 do 22 stycznia 2021 r. 
nabór wniosków o wybór operacji do 
realizacji w Planie Operacyjnym na 
lata 2020-2021 Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 na 2021 rok. 
Limit środków został podzielony na 
działania Planu Działania, w zakresie 
których Partnerzy KSOW mogli skła-
dać wnioski:
Działanie 4 – Szkolenia i działania na 
rzecz tworzenia sieci kontaktów dla 
Lokalnych Grup Działania (LGD), w 
tym zapewnianie pomocy technicznej 
w zakresie współpracy międzyteryto-
rialnej i międzynarodowej

Działanie 6 – Ułatwianie wymia-
ny wiedzy pomiędzy podmiotami 
uczestniczącymi w rozwoju obszarów 
wiejskich oraz wymiana i rozpo-
wszechnianie rezultatów działań na 
rzecz tego rozwoju 
Działanie 9 – Promocja współpracy 
w sektorze rolnym i realizacji przez 
rolników wspólnych inwestycji 

Działanie 10 – Organizacja i udział w 
targach, wystawach tematycznych na 
rzecz prezentacji osiągnięć i promocji 
polskiej wsi w kraju i za granicą 
Działanie 11 – Aktywizacja miesz-
kańców wsi na rzecz podejmowania 

inicjatyw służących włączeniu spo-
łecznemu, w szczególności osób star-
szych, młodzieży, niepełnosprawnych, 
mniejszości narodowych i innych osób 
wykluczonych społecznie 
Działanie 13 – Promocja zrównowa-
żonego rozwoju obszarów wiejskich
Konkurs nr 5/2021 dla partnerów 
KSOW zakładał, że w przypadku gdy 
limit środków określony na działanie 
nie zostanie wykorzystany w całości, 
środki niewykorzystane mogły zostać 
przeznaczone na operacje zgłoszone 
w ramach innych działań.
W terminie konkursu wpłynęło do nas  
67  wniosków  o wybór operacji do 
realizacji w 2021 roku na łączną kwotę 
3.676.328,45 zł, w tym: 
• 35 wnioski oceniono pozytywnie 

– 1.449.753,67 zł;
• 31 wnioski odrzucono z przyczyn 

formalnych lub merytorycznych 
– 2.118.574,78 zł; 

• 1  partner KSOW zrezygnował 
z realizacji operacji – 108.000,00 zł

Miło nam poinformować, że 
Wojewódzka Grupa Robocza 
ds. KSOW oraz Zarząd Woje-
wództwa Mazowieckiego przy-
jęły ostateczną listę ocenionych 
operacji  Partnerów KSOW 
w województwie mazowieckim, 
a na liście tej znalazły się wszystkie 
35 pozytywnie ocenione operacje 
na łączną sumę 1.449.753,67 zł! 

Wśród tych operacji znajduje się 
12 operacji zgłoszonych przez 
samorządy gminne i powiatowe, 
11 operacji zgłoszonych łącznie 
przez 8 Lokalnych Grup Działa-
nia; 5 operacji zgłoszonych przez 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Warsza-
wie, 3 operacje proponowane przez 
organizacje pozarządowe i po jed-
nej operacji Instytutu Geogra� i i 
Zagospodarowania Przestrzennego 
PAN, Mazowieckiej Izby Rolniczej, 

Mazowieckiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej oraz Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Lot nad 
Bugiem”.

Rok 2021 będzie dzięki temu rokiem 
dużej aktywności i szerokiej obecno-
ści Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich w województwie mazowieckim! 

Szczegóły naboru wraz 
z lista operacji 2021 dostępne 
na www.mazowieckie.ksow.pl

KSOW to także wydawnictwa i publikacje

KSOW do� nansowuje m.in. Jarmark w Raciążu

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego co roku organizuje 
m.in. olimpiadę wiedzy rolniczej
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W czerwcu obchodzimy 
Światowy Dzień Roweru. 

W tym roku święto to – wyzna-
czone na 3 czerwca – zbiegło się 
w czasie z długim weekendem. 
Warto wykorzystać wolne dni, 
by poznawać Mazowsze właśnie 
z perspektywy jednośladu.
Kilka ciekawych tras znajdziemy 
w przewodniku turystycznym 
„Odpocznij na Mazowszu”. Wy-
danym przez Mazowiecką Regio-
nalną Organizację Turystyczną 
i dostępnym na www.mrot.pl/
wydawnictwa/

Puszcza Kozienicka
To ponad 350 km szlaków ro-
werowych przecinających pra-
dawną puszczę. Bogate tereny 
leśne oraz zróżnicowanie tras 
pod względem przyrodniczym i 
historycznym, to główne rowe-
rowe atuty Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego i jego okolic. 
Przemierzając je na rowerze, 
można odkrywać uroki Doliny 
Środkowej Wisły, Doliny Ra-
domki i Zagożdżonki oraz jezior 
Opatkowickiego i Kozienickiego. 
Przy okazji poznamy bogaty 
świat roślin i zwierząt tutejszych 
rezerwatów oraz wypoczniemy 
w kozienickich letniskach – 
Garbatce i Jedlniku. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na 
stronie Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego.

Rowerem przez Mazowsze

Okolice Płocka
To wymarzone miejsce na ro-
werowe wycieczki – powita nas 
Mazowiecka Szwajcaria z Doli-
ną Skrwy Prawej i Brudzeński 
Park Krajobrazowy, którego 
urozmaicona rzeźba terenu to 
osobliwość na równinnym i 
nizinnym Mazowszu. O atrak-
cyjności obszaru przesądzają 
malownicze widoki – na mean-
drującą Skrwę, okoliczne pola, 
łąki i lasy – rozpościerające się z 
wysokich skarp, wzdłuż których 
płynie rzeka. Krajobraz to jednak 
nie wszystko. Ścieżki rowerowe 
ob� tują w ciekawe okazy � ory 
i fauny, nie będą także czuć się 
zawiedzeni miłośnicy zabytków 
sakralnych i świeckich. Więcej 
szczegółów można znaleźć na 
stronie Brudzeńskiego Parku 
Krajobrazowego.

Kurpie
Północne krańce Mazowsza i 
ostatnie już skrawki Puszczy Zie-
lonej to kolejna propozycja dla 
miłośników dwóch kółek. Nie-
gdyś na polowania przybywali 
tu mazowieccy książęta, dzisiaj 

tereny te najlepiej przemierzać 
rowerem. Mijane po drodze 
krajobrazy leśne (z wiekowym 
borem z olbrzymimi sosnami 
bartnymi), rzeczne i wiejskie (z 
tradycyjnym, charakterystycz-
nym dla Kurpiów, drewnianym 
budownictwem), to największy 
wyróżnik tego obszaru. Można 
tutaj znaleźć wiele krótszych i 
dłuższych tras rowerowych, a 
optymalnym punktem wypado-
wym jest Ostrołęka i jej najbliż-
sze okolice. Godna polecenia jest 
zwłaszcza 65-kilometrowa pętla 
Zajazd Borowik–Lelis–Łyse–
Zajazd Borowik, która pozwala 
rozsmakować się w prawdziwie 
kurpiowskich klimatach. Po inne 
inspiracje warto zajrzeć na stronę 
Kurpiowskiego Parku Kultury.

Nadbużańskie krajobrazy 
Bug – ostatnia taka rzeka Europy. 
Nieuregulowana, tworząca ma-
lownicze krajobrazy, bogata w 
bezcenne dziedzictwo przyrod-
nicze i kulturowe. Dziki charak-
ter Bugu to jego największy atut. 
Na Mazowszu nadbużańskie 
szlaki przebiegają w okolicach 
Siedlec, o których nie bez przy-
czyny mówi się „otwarta brama 
na Dolinę Bugu”. Przygotowane 
trasy są różnorodne pod wzglę-
dem długości, charakteru i mija-
nych po drodze atrakcji. Wśród 
tych ostatnich przeważają dzieła 
matki natury, ale i zabytków 

Celem konkursu jest zgromadzenie dobrych praktyk pokazujących rozwiązania w województwie mazowieckim, 
warmińsko-mazurskim i małopolskim włączających społeczność w tym grupy defaworyzowane do zarządzania, wdraża-
nia i oceny procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a także wprowadzaniu zmian i tworzeniu nowych rozwiązań.

Zależy nam szczególnie na 
włączeniu do procesu wdra-
żania LSR tych osób, grup, 

które są zagrożone wykluczeniem 
społecznym ze względu na utrud-
niony dostęp do rynku pracy, po-
chodzenie, miejsce zamieszkania, 
rasę, przynależność religijną, wiek, 
płeć, niepełnosprawność. W kon-
kursie nawiązujemy do postaci Ste-
fana Czarnowskiego (1879–1937), 
wybitnego polskiego socjologa, 
pochodzącego z Kroczewa w po-
wiecie płońskim, mającego duże 
zasługi na rzecz rozwoju systemu 
zabezpieczeń społecznych i strategii 
państwa opiekuńczego w demokra-
cjach zachodnich. Jego dzieło jest 
naszym zasobem, dobrą inspiracją 
i drogowskazem. Poprzez konkurs 
chcemy zidentyfikować i pokazać 
innowacyjne metody i narzędzia 
takie jak budowanie partnerstwa, 
tworzenia sieci powiązań, wspierania 
lokalnych liderów, konsultacje i inne, 
na rzecz włączania grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

Lokalna Grupa Działania 
- Przyjazne Mazowsze zaprasza 
do konkursu Inclusion Leadera!

Konkurs skierowany jest do lokalnych grup 
działania i ich bene� cjentów z wojewódz-
twa mazowieckiego, warmińsko-mazur-
skiego i małopolskiego.

Zainteresowane LGD lub ich bene� cjenci 
dokonują zgłoszeń do biura LGD-PM na 
karcie zgłoszenia od 14 czerwca do 16 lipca 
2021 r. Skan wypełnionej i podpisanej karty 
należy wysłać drogą mailową na adres biu-
ro@lgdpm.pl. Komisja dokona oceny i wyłoni 
laureatów do 10 sierpnia 2021 r.

Zgłoszenia można składać w następujących 
kategoriach:
1. Działania włączające osoby bezrobotne, 

kobiety powracające na rynek pracy,
2. Działania włączające młodzież do 26 

roku życia,
3. Działania włączające seniorów powyżej 

60 roku życia,
4. Inne działania włączające grupy defawo-

ryzowane ze względu na pochodzenie, 
miejsce zamieszkania, rasę, przynależność 
religijną, płeć, niepełnosprawność.

Jedno LGD lub jeden beneficjent LGD 
mogą złożyć 2 różne projekty w 2 różnych 

kategoriach.
Przyznane zostaną po 3 nagrody główne 
w każdej z 4 kategorii.

Wysokość nagród1):
I miejsce: 5000 zł
II miejsce: 4000 zł
III miejsce: 3000 zł

Ponadto wyróżnienia specjalne rzeczowe 
Wójta Gminy Załuski i Starosty Powiatu 
Płońskiego o wartości po 1000 zł.

Wybrane projekty zawierające rozwiąza-
nia włączające osoby zagrożone wyklu-
czeniem społecznym do życia publicz-
nego, angażujące je do różnych inicjatyw 
oddolnych, będą zamieszczone również 
we wspólnej publikacji w wersji elektro-
nicznej w 2 wersjach językowych (polskiej 
i angielskiej) oraz rozpowszechniane w 
wybranych województwach, kraju i UE.

Partnerzy projektu: Krajowa Sieć Obsza-
rów Wiejskich, Powiat Płoński, Gmina 
Załuski, Stowarzyszenie Centrum Wspie-
rania Aktywności Lokalnej CAL.

nie brakuje. Ze szczegółowymi 
informacjami najlepiej zapoznać 
się na stronie Miasta Siedlce.

Zegrze zaprasza
Jezioro Zegrzyńskie to nie tylko 
raj dla żeglarzy, wędkarzy i ama-
torów windsurfingu, wakebo-
ard’u, � yboard’u, ale również raj 
dla rowerzystów. Liczne trasy i 
ścieżki rowerowe poprowadzone 
zarówno wokół samego zalewu, 
jak i w jego najbliższych oko-
licach od wielu lat przyciągają 
w te rejony amatorów dwóch 
kółek. Rowerem można tu jeź-
dzić nad Wisłą, Narwią i samym 
jeziorem, poznając jednocześnie 
bardziej i mniej znane okoliczne 
miejscowości i wsie, kryjące 
niejednokrotnie skarby architek-
tury sakralnej i świeckiej. Warto 
zajrzeć na stronę prezentującą 
zegrzyńskie szlaki rowerowe i 
wybrać jedną z polecanych tras.

Kampinos wciąż zaskakuje
To ulubione miejsce amatorów 
dwóch kółek zamieszkujących 
polską stolicę. Ponad 200 km 
tras rowerowych łączy to, co 
w parku najpiękniejsze i naj-
cenniejsze. Kampinoskie szlaki 
rowerowe przemierzać można 
praktycznie cały rok. Prowadzą 
po leśnych ścieżkach, asfalcie, 
polnych drogach, a w niektórych 
miejscach wiedzie nawet przez 
piaszczyste obszary i tereny ba-
gienne. Zróżnicowanie to wielki 
atut tras, które – co równie ważne 
– nie powinny sprawiać większej 

308 inwestycji – drogi dojazdowe 
do gruntów rolnych i mała retencja 
ze wsparciem z budżetu Mazowsza

Wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych, a zbiorniki wodne służące małej retencji przejdą 

modernizację.

Na ten cel przeznaczono ponad 30 mln zł z budżetu województwa.

Na szczególne znaczenie tych inwestycji dla rolników i mieszkańców 
terenów wiejskich zwraca uwagę marszałek Adam Struzik. – To wsparcie 
od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic 
dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach 
wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki 
czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej 
strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych 
– podkreśla marszałek.

W ramach ogłoszonego w 2020 r. naboru na budowę i modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników 
wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 398 wniosków. 
– Pozytywną ocenę, a co za tym idzie do� nansowanie, otrzymało 308 z nich. 
299 wniosków dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 9 – małej 
retencji. Na ich do� nansowanie z budżetu województwa mazowieckiego 
przeznaczyliśmy w sumie ponad 30 mln zł – informuje Leszek Przybytniak, 
przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Mazowsze to region typowo rolniczy – 65 proc. powierzchni zajmują użytki 
rolne. Zdaniem Janiny Ewy Orzełowskiej, członka zarządu województwa 
mazowieckiego te tereny zasługują na szczególne wsparcie. – Właśnie dlate-
go co roku przeznaczamy środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych. To nie tylko ułatwia pracę rolnikom, ale również podnosi 
komfort życia na wsi – zaznacza. – Dodatkowo inwestycje drogowe są bardzo 
kosztowne. Wielu samorządów lokalnych nie byłoby stać na ich realizację, 
gdyby nie pomoc z budżetu województwa mazowieckiego – dodaje.

Cel? Ograniczyć ilość odpadów, pomóc rozwijać gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i promować zrównoważoną przyszłość dla wszystkich!

Nowe unijne przepisy biorą na cel ogromne ilości produktów jed-
norazowego użytku z tworzyw sztucznych i narzędzi połowowych 
zawierających plastik, które zanieczyszczają nasze morza, zagrażają 
organizmom morskim i szkodzącą naszemu zdrowiu.

trudności w ich przejechaniu. 
Oczywiście przy mniej sprzyja-
jących warunkach pogodowych, 
niektóre odcinki mogą być wy-
zwaniem, ale tego przecież cykli-
ści także poszukują. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na 
stronie Kampinoskiego Parku 
Narodowego.

Pociągiem na rower
Sześć tras rowerowych popro-
wadzonych wzdłuż linii War-
szawskiej Kolei Dojazdowej to 
propozycja kilkugodzinnych ro-
dzinnych wycieczek krajoznaw-
czych po Mazowszu. Szczególnie 
polecane są rodzinom z dziećmi, 
z uwagi na ich walor edukacyjny.

1. Zielone pejzaże nad Utratą – 
16 km/ 28 km – Trasa WKD 
Otrębusy do WKD Komorów 
/ WKD Pruszków (fragment 

niebieskiego szlaku PTTK).
2. Mała pętla szlachecka – 15 

km – Trasa po Grodzisku 
Mazowieckim

3. Z ogrodów do lasów – 9 
km – WKD Podkowa Leśna 
Zachodnia do WKD Otrębusy 
(fragmenty żółtego i zielonego 
szlaku PTTK),

4. Poezja Mazowsza – 28 km – 
WKD Podkowa Leśna Głów-
na–Błonie–WKD Podko-
wa Leśna Zachód (fragment 
Warszawskiej Obwodnicy 
Turystycznej, szlak czerwony),

5. Wielka pętla szlachecka – 26 
km – WKD Grodzisk Mazo-
wiecki Radońska–Izdebno 
Kościelne–WKD Grodzisk 
Mazowiecki Radońska,

6. Perełki Milanówka – 10 km 
– WKD Milanówek Grudów–
Milanówek Centrum Miasta–
WKD Milanówek Grudów.


