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WIEŚci z MAZOWSZA 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

ZAPRASZAMY NA 
SMAKI REGIONÓW!

Targi Smaki Regionów to jedna 
z większych imprez targowych 
dla branży produktów regio-
nalnych w  Polsce i  Europie. 
Uczestnictwo w przedsięwzię-
ciu daje możliwość zaprezen-
towania swoich produktów, 
poszerzenia wiedzy, nawiązania 
nowych kontaktów bizneso-
wych, a także odbycia spotkań 
branżowych.

SZUKAMY NAJLEPSZYCH INICJATYW 
SOŁECKICH!

Zainteresowanym producen-
tom proponujemy bezpłatne 
skorzystanie z  miejsca na  sto-
isku Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Pytania pro-
simy kierować do  pracowni-
ków Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
pod numerami telefonów: 22 59 
79 116 lub 22 59 79 352, bądź 
drogą elektroniczną na  adres: 

krzysztof.zaniewski@mazovia.
pl lub agnieszka.kalinska@
mazovia.pl.

Zainteresowanych udziałem 
w  Targach Smaki Regionów 
prosimy o wypełnienie formu-
larza zgłoszeniowego i  prze-
słanie do 12 sierpnia br. pocztą 
tradycyjną na  adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa 

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza mazowieckich produ-
centów wysokiej jakości żywności do udziału w Targach Smaki Regionów, 
które odbędą się w dniach 24–26 września na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich.

Celem ww. konkursu jest wyłonienie 
oraz nagrodzenie tych projektów 
zrealizowanych w ramach „Mazowsze 
dla sołectw 2022”, które w  wysokim 
stopniu aktywizują mieszkańców so-
łectw oraz poprawiają jakość ich życia. 
Aktywizacja społeczności wiejskich 
na rzecz podejmowania inicjatyw jest 
bardzo ważnym czynnikiem służącym 
wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców 
w sołectwach.

W tym roku zgłoszone projekty będą 
rozpatrywane w  następujących kate-
goriach:
• Bezpieczne i przyjazne Sołectwo 

(dla projektów dot. zagospoda-
rowania terenu: zieleń publicz-
na i  zadrzewienia, chodniki, 
oświetlenie, skwery, ogrodzenia, 
oznakowania drogowe, projekty 
dot. OSP, etc.);

Mazowieckiego w  Warszawie, 
Departament Rolnictwa i Roz-
woju Obszarów Wiejskich, ul. 
Skoczylasa 4,  03-469 Warsza-
wa lub drogą elektroniczną 
na  adres: wydzialrolnictwa@
mazovia.pl

W przypadku dużego zaintere-
sowania wydarzeniem informu-
jemy, że  przy wyborze współ-

wystawcy kryterium będzie sta-
nowiło: oferowanie produktów 
wpisanych na Listę Produktów 
Tradycyjnych, udział w  kon-
kursach oraz wydarzeniach 
promocyjnych realizowanych 
przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego oraz posiadanie 
certy� katu ekologicznego. Do-
jazd i pobyt w Poznaniu uczest-
nicy organizują we  własnym 

zakresie. Ponadto informujemy, 
iż  w  wypadku braku zgłoszeń 
lub niskiego zainteresowania 
przez � rmy udziałem w targach, 
Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego zastrzega sobie prawo 
do odwołania własnego udziału 
w ww. przedsięwzięciu.

Formularze zgłoszeniowe na 
mazowieckie.ksow.pl!

NAJLEPSZE PRODUKTY 
TURYSTYCZNE!

Zapraszamy bene� cjentów programu „Mazowsze dla sołectw 2022”, do udziału w konkursie pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”.

• Mazowsze dla sołectw rekreacyj-
nie (dla projektów dot. budowy 
i  wyposażenia placów zabaw, 
siłowni zewnętrznych, boisk, altan 
i wiat ogrodowych);

• Odnowione Mazowsze (remont 
budynków użyteczności publicz-
nej – świetlic, strażnic etc.);

• Mazowsze dla sołectw folklo-
rystycznie (zakup strojów ludo-
wych, instrumentów muzycznych, 
sprzętu nagłaśniającego etc.);

• Doposażone Sołectwo (zakup 
wyposażenia świetlic wiejskich, 
remiz, bibliotek etc.);

• Mazowsze dla sołectw Innowa-
cyjnie (projekty o  oryginalnym 
i nietypowym podejściu).

Dodatkowo, spośród wszystkich nade-
słanych zgłoszeń Komisja Konkursowa 
przyzna Nagrodę Specjalną –  tytuł 

Sołectwa Gospodarnego, za  projekt 
zrealizowany z  dużym aktywnym 
udziałem mieszkańców sołectwa, na-
kładem pracy wykonywanej w czynie 
społecznym, etc.

Łączna pula nagród w  konkursie 
to 60.000 zł.

Zgłoszone do Konkursu zadanie musi 
być już zakończone. Należy wcześniej 
złożyć Sprawozdanie końcowe z  re-
alizacji tego zadania na  platformie 
Witkac.pl

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz 
z  załącznikami należy wysłać w  ter-
minie od  dnia 1  września do  dnia 
30 września 2022 roku (decyduje data 
stempla wpływu) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie,

Departament Rolnictwa i  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich,
ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie Konkurs pn. 
„Najlepsza inicjatywa zrealizowana 
w ramach Mazowieckiego Instrumen-
tu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 
2022” - „Mazowsze dla sołectw 2022”

lub dostarczać osobiście w następują-
cych lokalizacjach:
• Warszawa: ul. Jagiellońska 26 lub 

ul. Skoczylasa 4
• oraz w  siedzibie delegatur: Cie-

chanów, ul. Wodna 1; Ostrołęka, 
ul. Piłsudskiego 38; Płock, ul. Ko-
legialna 19; Radom, ul. Kościuszki 
5a; Siedlce, ul. Wiszniewskiego 
4;  Piaseczno, ul. Puławska 38; 
Wołomin, ul. Miła 3;  Żyrardów, 
ul. 1 Maja 17.

Regulamin i karta zgłoszeniowa na 
mazowieckie.ksow.pl!

Zapraszamy do udziału w Konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny 
Województwa Mazowieckiego 2022”.
Celem konkursu jest wy-
łonienie najbardziej atrak-
cyjnych, nowatorskich i 
przyjaznych dla turystów 
produktów turystycznych 
w woj. mazowieckim oraz 
ich promocję, a także 
wspieranie inicjatyw lo-
kalnych, których efektem 
jest tworzenie nowych 
regionalnych produktów 
turystycznych.
Wnioski można zgłaszać 
do 31 sierpnia br., ale war-
to wypełniać je już teraz, 

bo niektóre dane mogą 
wymagać przygotowania.
W razie pytań prosimy 
o kontakt z pracownika-
mi Biura Mazowieckiej 

INNOWATOR  
            MAZOWSZA!
Mazowieckie łączy świat biznesu i nauki! Weź udział w XIV edycji Konkursu 
Innowator Mazowsza.
Od 12 lipca do 16 sierpnia 2022 r.
trwa nabór zgłoszeń do tegorocz-
nej edycji Konkursu Innowator 
Mazowsza. Zgłaszać można się 
w jednej spośród dwóch kategorii: 
Innowacyjna Firma lub Innowa-
cyjny Naukowiec. Łączna pula 
nagród wynosi aż 113 000 zł, a w 
każdej z  kategorii przewidziane 
są trzy nagrody pieniężne oraz wy-
różnienia i nagrody od Partnerów. 
Udział w Konkursie oprócz moż-
liwości zdobycia nagród � nanso-
wych i rzeczowych jest ogromną 
szansą na dotarcie do szerokiego 
grona odbiorców i  poznanie in-
nych innowacyjnych rozwiązań 
z województwa mazowieckiego.
Jeżeli jesteście mikro, małym 
lub średnim przedsiębiorstwem 
zarejestrowanym i  prowadzą-
cym działalność na  terenie wo-
jewództwa mazowieckiego oraz 
po  1  stycznia 2019 r.  wprowa-
dziliście do  codziennej praktyki 
innowacyjny produkt lub usługę, 
lub technologię, to nie ma co się 
dalej zastanawiać, tylko należy 
złożyć wniosek.
Jeżeli zakończenie przewodu 
doktorskiego jest już za Tobą albo 
po  1  stycznia 2018 r.  uzyskałaś/
uzyskałeś tytuł doktora, Twoja 
praca doktorska została przygo-
towana lub obroniona w jednost-
kach naukowych posiadających 
siedzibę na terenie województwa 
mazowieckiego, a jej przedmiotem 
są innowacyjne rozwiązania stoso-
wane w praktyce gospodarczej lub 
wysoce możliwe do  wdrożenia, 
to czekamy właśnie na Ciebie!

Zapraszamy 
do udziału w Konkursie 
MAZOSmaki!

Wygraj Kosz Mazowiec-
kich Przysmaków lub 
Monopoly Mazowsze 

Konkurs trwa na FACE-
BOOKU od 1 sierpnia 
2022 r. od godz. 10:00 do 
21 sierpnia 2022 r. do godz. 
12:00. 
W konkursie wezmą udział 
tylko te fotogra� e i � lmy, 
które opublikowane zosta-
ną właśnie w tym czasie! 
Łap za telefon lub aparat i 
rób fotki albo kręć � lmy! 
Pokaż jak rozumiesz ha-
sło „MazoSmaki”! lub... 
jak przygotowujesz swoje 
MazoSmaki! A potem opu-
blikuj to zdjęcie lub � lm z 
krótkim opisem (do 700 
znaków ze spacjami), w 
komentarzu pod  postem 
na facebookowej stronie 
@Mazowsze. Serce Polski 

Jeden Uczestnik może 
zgłosić do Konkursu do 
3 fotogra� i lub 3 � lmów. 

Jeżeli ten sam Uczestnik 
opublikuje więcej niż trzy, 
Organizator wybierze te, 
które wezmą udział w Kon-
kursie 
Sprawdź w regulaminie kto 
może zostać uczestnikiem 
konkursu. 

Regulamin znajdziesz 
na: https://www.mrot.pl/
aktualnosci/konkurs-
mazorazem/

Nagrodą za zajęcie 1 miej-
sca w Konkursie jest Kosz 
Mazowieckich Przysma-
ków składający się z pro-
duktów regionalnych Ma-

Nagrody � nansowe, rozpoznawalność, 
możliwość nawiązania szerokich kon-
taktów biznesowych, oraz nawiązanie 
współpracy między światem nauki, 
biznesem i Samorządem Województwa 
Mazowieckiego to  możliwości, które 
daje udział w Konkursie. Każda z nich 

może być kluczem do  sukcesu 
Twojej innowacji. 
Skorzystaj z szansy na przedstawie-
nie swojego rozwiązania i  zostań 
Innowatorem Mazowsza!
Na zgłoszenia czekamy tylko do 
16 sierpnia 2022!

zowsza, produkowanych 
na terenie województwa 
mazowieckiego.
Nagrodą za zajęcie 2 i 3 
miejsca jest mazowiecka 
edycja gry Monopoly (Mo-
nopoly Mazowsze).

Ś l e d ź c i e  n a s z  prof i l 
24 sierpnia o godz. 12:00 
poznamy laureatów kon-
kursu.

Polub pro� l @Mazowsze.
Serce.Polski. Oraz @WIE-
Ści z Mazowsza. Jest to 
konieczne byś mógł wziąć 
udział w konkursie

Regionalnej Organiza-
cji Turystycznej, którzy z 
przyjemnością pomogą 
przy wypełnianiu wniosku.
Biuro MROT jest czynne 

od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00 – 17.00
e-mail: biuro@mrot.pl
tel. 22 877 20 10


