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NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWA 
NA MAZOWSZU WYBRANE! 
W tym roku odbyła się już piąta edycja konkursu 
„Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” organizowanego 
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Krajową 
Sieć Obszarów Wiejskich. 

W 2017 roku do konkursu zgło-
siło się siedemnaście sołectw. 
W 2018 już dwadzieścia. Rok 
później było ich dwadzieścia 
dwa, a nabór ubiegłego, pan-

demicznego roku zakończył 
się liczbą dwudziestu czterech 
zgłoszonych aktywnych sołectw.
- Ten rok to rekordowa liczba 
trzydziestu najmniejszych lo-

kalnych społeczności, doce-
nionych przez wójtów swoich 
gmin i wytypowanych do Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich 
w województwie mazowieckim 
do walki o najaktywniejsze 
sołectwo KSOW. Cieszy nas, 
że z roku na rok widać po są-
siedzku coraz więcej sukcesów 
i że Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw i inne in-

strumenty fi nansowe propo-
nowane przez gminy, powia-
ty i Samorząd Województwa 
Mazowieckiego przekładają 
się na realną aktywność, po-
mysłowość i pracowitość so-
łectw, sołtysów i rad sołeckich 
– mówi Daniel Łaga, Zastępca 
Dyrektora Departamentu Rol-
nictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego – Przewodniczący Ko-
misji Konkursowej. 
- Sam fakt wyróżnienia i zdo-
bycie powyżej 45 punktów na 
60 możliwych świadczy o nie-
samowitym potencjale wyróż-
nionych sołectw – dodaje Piotr 
Marzec, Sekretarz Komisji. 
– Większość zgłoszonych so-
łectw to wielka aktywność Kół 
Gospodyń Wiejskich, Ochot-
niczych Straży Pożarnych, or-
ganizacji pozarządowych czy 
samych społeczności, dlatego 
nie mieliśmy łatwego zadania 
oceniając zgłoszenia.
I także dlatego Komisja Kon-
kursowa postanowiła wzorem 

lat ubiegłych zarekomendo-
wać do Biura Regionalne-
go Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich organizację wyjaz-

du studyjnego dla WSZYST-
KICH uczestników konkursu. 
Jest on bowiem nie tylko 
rywalizacją i prezentacją do-

brych praktyk, ale także oka-
zją do wymiany doświadczeń 
i wzajemnego lepszego po-
znania. 

„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

WIEŚci z MAZOWSZA

Najaktywniejszym sołectwem KSOW AD 2021 zostało sołectwo Nowy Duninów

Podstawą aktywności wielu sołectw są KGW

Sołectwa zdobyły od 1000 do 7000 zł

GMINA SOŁECTWO NAGRODA

I Nowy Duninów Nowy Duninów 7000 zł

II Izabelin Laski 5000 zł

III Jadów Myszadła 3000 zł

IV Lelis Gnaty 2500 zł

V Nasielsk Ruszkowo 1500 zł

W Poświętne Wola Cygowska 1000 zł

W Pilawa Lipówki 1000 zł

W Rzekuń Nowa Wieś Wschodnia 1000 zł

W Kołbiel Władzin 1000 zł

W Jakubów Kamionka 1000 zł

W Maciejowice Kobylnica 1000 zł

W Grójec Pabierowice 1000 zł

W Kotuń Koszewnica 1000 zł

W Stanisławów Lubomin 1000 zł

W Jabłonna Lacka Nowomodna 1000 zł

W Płoniawy Bramura Retka 1000 zł

GRATULUJEMY!
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WIEŚci z MAZOWSZA

Budżet Obywatelski 
Mazowsza!
Multimedialne ogrody, 
plenerowy festiwal 
fi lmowy, zakup 
karetek, doświetlenie 
przejść dla pieszych 
czy nowe chodniki – 
zakończył się kolejny 
etap drugiej edycji 
Budżetu Obywatelskiego 
Mazowsza. 

Spośród 252 zgłoszeń po-
zytywną ocenę otrzymało 
111 projektów. O tym, któ-
re z nich zostaną zrealizo-
wane, zadecydują miesz-
kańcy. Głosowanie ruszy 20 
września i zakończy się 10 
października. Wyniki tego-
rocznej edycji BOM zostaną 

ogłoszone do 15 paździer-
nika br. Na realizację zwy-
cięskich projektów samo-
rząd Mazowsza przeznaczył 
25 mln zł.
Jak zauważa marszałek 
Adam Struzik, kolejna 
edycja BOM pokazała, 
że mieszkańcy chcą ak-
tywnie uczestniczyć w ży-
ciu regionu, mają pomy-
sły i chcą je realizować. 
– Nie jest to projekt łatwy, 
bo wymaga od zgłaszają-
cych dostosowania pro-
jektów do szeregu wymo-
gów, zebrania podpisów, 
ale jak widać chęci nie 
brakuje. Mieszkańcy Ma-
zowsza doskonale wiedzą, 

co jest potrzebne, co po-
winno być usprawnione 
czy odnowione. Wśród 
ocenionych pozytywnie 
projektów znalazły się za-
równo te o charakterze in-
westycyjnym, jak i te bar-
dziej społeczne. Gratuluję 
wszystkim, których projek-
ty przeszły do kolejnego 
etapu i życzę powodzenia 
podczas głosowania. Teraz 
wszystko w rękach miesz-
kańców.
Wszystkie informacje doty-
czące BOM dostępne są na 
stronie internetowej bom.
mazovia.pl, a także na pro-
fi lu Budżetu Obywatelskie-
go Mazowsza.

Konsultacje społeczne 
drugiej wersji projektu 
Planu Strategicznego 
dla WPR 2023-2027 

Do 15 września 2021 roku 
w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi będą trwały 
konsultacje drugiej wersji 
projektu Planu Strategicz-
nego dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023-2027.

Tak jak w I etapie konsultacji, 
każdy zainteresowany ma moż-
liwość zapoznania się z pro-
jektem Planu Strategicznego 

Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2023-2027 i zgłoszenia swo-
jego stanowiska poprzez spe-
cjalny formularz. Druga wersja 
projektu Planu Strategicznego 
dla WPR na lata 2023-2027 
została uzupełniona o szereg 
obszarów, których nie zawie-
rała pierwsza wersja projektu 
Planu. Propozycje rozwiązań 
przedstawione w drugiej wersji 
projektu Planu Strategicznego 

dla WPR na lata 2023-2027 za-
wierają, m.in. podział budżetu, 
pełny katalog interwencji oraz 
wskaźniki monitorowania reali-
zacji Planu. Ponadto, w związ-
ku ze zgłoszonymi uwagami 
wprowadzono szereg zmian 
i uszczegółowień. Więcej in-
formacji  oraz konsultowane 
dokumenty dostępne są na 
stronie Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Co Europa robi dla Ciebie?
Jaki wpływ ma Unia Euro-
pejska na Twoje codzien-
ne życie, pracę, zdrowie, 
hobby, podróże czy wybo-
ry konsumenckie? W jaki 
sposób UE jest obecna 
w miastach, wsiach i re-
gionach? Jako obywatele 
Europy, bez względu na 
to, gdzie żyjemy, jak zara-
biamy na życie, ani w jaki 
sposób spędzamy czas, 
odczuwamy wpływ UE na 
nasze codzienne życie.

Na stronie internetowej 
https://what-europe-does-
-for-me.eu/pl zamieszczo-
no szereg krótkich notatek 
przedstawiających osiągnię-
cia i działania UE z punktu 

widzenia indywidualnego 
obywatela. Te dostępne 
w jednostronicowym forma-
cie dokumenty mogą słu-
żyć jako lektura, ale można 
się nimi również dzielić lub 
ponownie je wykorzystywać. 
W celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informa-
cji, prosimy zapoznać się 
z dłuższymi dokumentami 
informacyjnymi na temat 
polityki UE w poszczegól-
nych dziedzinach.

Od nas samych zależy dokąd dobiegniemy z Europą.

Co Europa robi dla mnie.
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