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„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

Od lat najwspanialsza forma podziękowania 
za plony, ale także złożenia pokłonu Rolnikom 
i Wsi.  Podziękowania za udane żniwa 
i wszystkie plony, które udało się zebrać z pola. 
Wszyscy, którzy zajmują się uprawą ziemi, 
chętnie biorą w nich udział. Tradycje związane 
z obchodzeniem Święta Plonów są szczególnie 
mocno zachowane na wsiach. Dożynki 
obchodziło się w pierwszy dzień jesieni, czyli 23 
września. Współcześnie, zazwyczaj organizuje 
się je w wybraną niedzielę września (rzadziej 
sierpnia) po zakończeniu żniw. Jest to czas 
zwieńczenia ciężkiej pracy. 

Nasze regionalne Mazowieckie Dożynki 
już 4 września w Lelisie. Zapraszamy! 

Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, 
niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufa-
niu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich 
zaangażowanie i altruizm warto propagować i nagradzać!

Województwo Mazowieckie już po raz dwunasty ogłasza 
konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Jego celem 
jest nagrodzenie najaktywniejszych wolontariuszy oraz 
ukazanie dobrych praktyk współpracy, a przede wszystkim 
zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania ak-
tywności wolontariackiej.

Laureaci konkursu będą wybierani w następujących ka-
tegoriach:

• wolontariat indywidualny,
• wolontariat grupowy,
• wolontariat w szkole lub przedszkolu,
• wolontariat seniorów,
• kategoria specjalna – pomoc Ukrainie.
Dodatkowo w tej edycji stworzona została kategoria spe-

cjalna, w której uhonorowane zostaną organizacje pozarzą-
dowe za działalność na rzecz pomocy Ukrainie. Aktywność, 
która będzie zaliczana do tej kategorii może być prowadzo-
na na terenie naszego kraju oraz Ukrainy w zakresie np. po-
mocy humanitarnej, edukacyjnej, psychologicznej, medycz-
nej, socjalno-bytowej.

Kandydatów mogą zgłaszać od 22 sierpnia 
do 30 września 2022 r.:

• organizacje pozarządowe,
• grupy samopomocowe,
• instytucje państwowe,
• instytucje samorządowe,
• podmioty, które realizują program  

 wolontariatu pracowniczego,
• osoby fizyczne korzystające  

 z pomocy wolontariuszy,
• wolontariusze.

W XII edycji konkursu dla laureatów czterech 
kategorii stałych przewidziane są nagrody finan-
sowe w wysokości po 2 000 zł, a dla laureata 
kategorii specjalnej - pomoc Ukrainie - nagroda 
finansowa w kwocie 5 000 zł. Natomiast dla wy-
różnionych we wszystkich pięciu kategoriach bi-
lety/vouchery - ufundowane przez mazowieckie 
instytucje kultury.

Wypełniony formularz wraz z opisem należy 
przekazać na jeden z wymienionych sposobów:
• elektronicznej – na adres e-mail: dia-
log@mazovia.pl, z tematem „XII  edycja 
konkursu  Mazowieckie  Barwy  Wolontaria-
tu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie 
działalności wolontariusza powinny mieć formę 
skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy 
kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia 
lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub 
potwierdzających działalność wolontariusza);
• papierowej – na adres korespondencyj-
ny: Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
zowieckiego w Warszawie, Okrzei 35, 03-715 
Warszawa z dopiskiem „Mazowieckie  Barwy 
Wolontariatu”.

Więcej informacji na stronie interneto-
wej www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.

ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI 2022! 

SZUKAMY 
BOHATERÓW 
WOLONTARIATU! 



Mazowiecka  Regionalna  Organizacja  Turystyczna 
realizuje projekt przygotowany w ramach działania 13 
„Promocja  zrównoważonego  rozwoju  obszarów wiej-
skich”. 

Celem projektu jest promocja i upowszechnienie trady-
cji mazowieckiej wsi w kontekście jej potencjału dla kre-
owania oferty turystycznej oraz w kontekście wspierania 
edukacji regionalnej na Mazowszu.

Z punktu widzenia atrakcyjności i efektywności ope-
racji kluczowe znaczenie ma fakt, iż realizuje ona rów-
nocześnie dwa równorzędne komponenty: turystyczny 
i edukacyjny.

Aspekt turystyczny dotyczy ujęcia i prezentacji dzie-
dzictwa kulturowego mazowieckiej wsi jako magnesu 
przyciągającego turystów wybierających Mazowsze jako 
kierunek krótkoterminowych, ciekawych podróży i atrak-
cyjnego wypoczynku, co jest odpowiedzią na trendy, któ-
re ujawniły się w okresie pandemicznym i postpandemicz-
nym Covid 19, kiedy to wielu turystów wybierało i nadal 
wybiera bezpieczną lokalność i ukierunkowało swoje 
zainteresowania na atrakcje turystyczne na obszarach 
wiejskich z daleka od tłumów. Z badań wynika, że 46% 
z nich zwracało uwagę na lokalną kuchnię, a 37% na uni-
kalne i ciekawe dziedzictwo. W tym kontekście operacja 
wspiera i stymuluje decyzje zakupowe, upowszechniając 
i promując oferty turystyczne bazujące na niematerialnym 
dziedzictwie kulturowym, powodując tym samym wzrost 
ruchu turystycznego oraz korzystne efekty gospodarcze 
i społeczne w skali lokalnej oraz regionalnej. 

Aspekt edukacyjny operacji dotyczy przekazywania 
i upowszechniania wiedzy o mazowieckich tradycjach, hi-
storii, obyczajach, obrzędach dzieciom i młodzieży z ma-
zowieckich szkół podstawowych i średnich. Rezultaty 
operacji dostarczone nauczycielom (m.in. wideo-wywia-
dy promocyjne, filmy promocyjne, artykuły, przewodnik) 
pozwolą im na zaplanowanie wycieczek szkolnych, a tak-
że będą dodatkowym wsparciem dydaktycznym podczas 
realizacji lekcji z zakresu edukacji regionalnej.

Realizacja projektu zakłada:
Opracowanie i publikację przewodnika „Poznaj trady-

cje mazowieckiej wsi”. 
• Realizację cyklu  wideo-wywiadów z ciekawy-

mi osobami – mieszkańcami obszarów wiejskich 
Mazowsza, zaangażowanymi w różne inicjatywy 
i przedsięwzięcia na rzecz zachowania tradycji lo-
kalnych (m.in. twórcy ludowi, przedstawiciele giną-
cych zawodów, rękodzielnicy, gospodynie z KGW, 
członkowie zespołów ludowych, właściciele kolek-
cji i zbiorów, zarządzający instytucjami, etc.).

•  Realizację  filmów prezentujących poszczególne 
miejsca, atrakcje, w których kultywowane są tradycje 
(w postaci rzemiosła, muzyki, tańca, kulinariów etc.) 
przez pryzmat ludzi, zaangażowanych w pielęgnowa-
nie tych tradycji.

• Opracowanie cyklu artykułów o ciekawych osobach 
– mieszkańcach obszarów wiejskich Mazowsza, za-
angażowanych w różne inicjatywy i przedsięwzięcia 
na rzecz zachowania tradycji lokalnych (jak m.in. 

twórcy ludowi, przedstawiciele ginących zawodów, 
rękodzielnicy, gospodynie z KGW, członkowie ze-
społów ludowych, właściciele kolekcji i zbiorów, za-
rządzający instytucjami, etc.).

•  Publikację  opracowanych  materiałów – wideo 
-wywiadów, filmów, artykułów oraz przewodnika 
– na stronach administrowanych przez MROT: mo-
danamazowsze.pl, mrot.pl oraz w zintegrowanych 
mediach społecznościowych w kanałach Facebook, 
Instagram, YouTube.  

•  Organizację  konferencji „Dziedzictwo kulturowe 
szansą rozwoju zrównoważonej turystyki oraz edu-
kacji regionalnej” prezentującej ciekawe rozwiązania 
dotyczące możliwości innowacyjnego wykorzystania 
potencjału kulturowego dla rozwoju oferty turystycz-
nej oraz promującej również powstały przewodnik, 
filmy promocyjne, wideo-wywiady, artykuły oraz 
umożliwiającej transfer wiedzy i wymianę informacji 
pomiędzy partnerami zainteresowanymi rozwojem 
turystyki na obszarach wiejskich, przede wszystkim 
nawiązanie kontaktów między osobami kultywują-
cymi tradycje mazowieckiej wsi a nauczycielami ze 
szkół podstawowych i średnich z Mazowsza.

Projekt będzie realizowany do 31 października br.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w War-
szawie przystąpił do realizacji projektu pn. „Zioła wokół 
nas – innowacje w zielarstwie – wyjazd studyjny”, któ-
ry odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia 2022 r.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w Działaniu 
6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami 
uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wy-
miana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz 
tego rozwoju.

Wyjazd studyjny skierowany jest do rolników, miesz-
kańców obszarów wiejskich, właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych oraz członków KGW zainteresowa-
nych tematyką zielarstwa z terenu województwa mazo-
wieckiego (Oddział Bielice, Oddział Płock i Oddział Po-
świętne).

Lokalna  Organizacja  Turystyczna  „LOT  nad  Bu-
giem” rozpoczęła realizację operacji pn. “Dobre prakty-
ki w sprzedaży żywności lokalnej” polegającej na:

• zorganizowaniu 4-dniowego wyjazdu  studyjnego 
na obszar województwa kujawsko-pomorskiego, 
w celu podpatrywania dobrych praktyk w funkcjo-
nującej inicjatywie sprzedaży krótkiego łańcucha 
dostaw pn. „Wiejska e-skrzynka”, podjętej przez 
grupę lokalnych producentów, w którym zaplano-
wanych jest 13 spotkań merytorycznych, przedsta-

wiających zasady funkcjonowania sprzedaży pro-
duktu lokalnego;

• powstaniu 1 publikacji (na temat tworzącego się na 
terenie Podlasia Nadbużańskiego krótkiego łańcucha 
dostaw, opisującej przedsiębiorczość, producentów 
i wytwarzane produkty, poprzez przedstawienie in-
nym producentom naszego współdziałania w regionie 
w celu upowszechnienia mechanizmu działania KŁD;

• zorganizowaniu 1  spotkania  szkoleniowo-podsu-
mowującego dla uczestników wyjazdu studyjnego 
i innych producentów Podlasia Nadbużańskiego, któ-
rzy nie mogli uczestniczyć w wyjeździe.

Celem operacji jest poznanie dobrych praktyk oraz na-
wiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy przedsiębior-
cami, w tym producentami lokalnymi, NGO i JST w za-
kresie promocji i dystrybucji produktów lokalnych Pod-
lasia Nadbużańskiego oraz wymiany i rozpowszechniania 
wiedzy o krótkich łańcuchach dostaw w następstwie spo-
tkania szkoleniowego i rozpowszechnienia publikacji.

Gmina  Stanisławów  organizuje wyjazd studyjny pt. 
„Dobre praktyki dla rozwoju”.

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie 
pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania 
lub zameldowania na obszarze Gminy Stanisławów, pro-
wadzące działalność gospodarczą na obszarze Gminy Sta-
nisławów, należące do stowarzyszeń i grup nieformalnych 
z terenu Gminy  lub są przedstawicielami partnera (LGD 
Ziemi Mińskiej - przedstawiciele Partnera są wyłączeni 
z procesu rekrutacji).

Stowarzyszenie  „Lokalna  Grupa  Działania  –  Ty-
giel  Doliny  Bugu” realizuje projekt pn. „Dobre  prak-
tyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego 
i  gospodarki  doświadczeń  – wyjazd  studyjny  do wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego” w ramach którego 
zorganizuje: 

• 4-dniowy wyjazd studyjny w terminie  
30.08.2022 r. – 02.09.2022 r. o tematyce gospodarstw 
opiekuńczych, społecznych oraz zagród edukacyj-
nych, w którym udział weźmie 16 osób z terenu wo-
jewództwa mazowieckiego i podlaskiego,

• spotkanie informacyjne pn. „Zasady funkcjonowa-
nia gospodarstw opiekuńczych”, w którym weźmie 
udział 15 osób z terenu województwa mazowiec-
kiego i podlaskiego.

Celem operacji jest organizacja wyjazdu studyjnego 
oraz  spotkania informacyjnego pn. „Zasady funkcjono-
wania gospodarstw opiekuńczych” w  zakresie organizo-
wania usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń, 
zasad zakładania i funkcjonowania gospodarstw opiekuń-
czych, społecznych oraz  zagród edukacyjnych na przy-
kładzie LGD woj. kujawsko – pomorskiego.

LGD  Zielone Mosty  Narwi organizuje w dnich 4-7 
października 2022 r. wyjazd studyjny pt. „Smart Villages 
instrumentem rozwoju lokalnego”.

W wyjeździe mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie 
osoby fizyczne: członkowie Zarządu, pracownicy Biura 
LGD, członkowie LGD oraz inne osoby fizyczne mające 
miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działa-
nia LGD Zielone Mosty Narwi (tj. Gminy: Pokrzywnica, 
Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Na-
sielsk, Pomiechówek, Rząśnik, Wyszków), które współ-
pracują z LGD Zielone Mosty Narwi na rzecz realizacji 
celów statutowych stowarzyszenia, w tym w szczegól-
ności realizacji LSR. Członkowie Zarządu i pracownicy 
Biura LGD oraz przedstawiciele Partnera są wyłączeni 
z procesu rekrutacji.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba 
miejsc ograniczona.

Zgłoszenia należy dokonać do 24 sierpnia 2022 r. do 
godziny 12.00 poprzez wypełnienie formularza zgłosze-
niowego zamieszczonego na zielonemostynarwi.pl. 

RAPORT Z REALIZACJI OPERACJI PARTNERSKICH 
KSOW w 2022 roku! 


