
eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Kończy się okres programo-
wania Unii Europejskiej 2007- 
-2013, trwają dyskusje na temat 
nowych ram finansowych i za-
sad wsparcia (ściskamy kciuki 
za naszych negocjatorów). We-
dług wstępnych ustaleń, Kra-
jowa Sieć Obszarów Wiejskich 
w przyszłości nadal będzie 
obecna na polskiej i mazowiec-
kiej wsi. Już teraz zapraszamy 
do współpracy. 

ZA NAMI

28 kwietnia na Polu Mokotowskim w Warsza-
wie, w Alejce Produktów Tradycyjnych i Lokal-
nych Mazowsza, będącej częścią oficjalnych 
prezentacji różnych instytucji z okazji Świa-
towego Dnia Ziemi, pokazaliśmy produkty 
nagrodzone tegorocznym Laurem Marszałka, 
wpisane na listę produktów tradycyjnych, jak 
również producentów należących do Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze1. 
Także w ostatni weekend kwietnia współ-
organizowaliśmy Mazowieckie Targi Rolne 
i Przedsiębiorczości w Sochaczewie, które są 
jedną z największych imprez tego typu w re-
gionie. W tym roku, jubileuszowe, bo XX już, 
miały specjalną oprawę i mimo początkowo 
deszczowej pogody nie odstraszyły wystaw-
ców i zwiedzających.
Oba przedsięwzięcia współfinansowane były 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Po-
mocy Technicznej Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.  

PRZED NAMI

Zapraszamy do Zagrody Kurpiowskiej w Ka-
dzidle, w której od 4 do 6 czerwca odbywać 
się będą XIII Warsztaty Etnograficzne „Ginące 
Zawody”. Co roku impreza ta kultywuje tra-
dycję i dziedzictwo kulturowe Puszczy Kur-
piowskiej. Przyczynia się także do ochrony 
unikalnych umiejętności kurpiowskich dzie-
dzin rękodzieła ludowego. Zainteresowani 
będą mieli okazję poznania tajników warszta-
tu kurpiowskich twórców ludowych, a także 
wytwarzania rękodzieła ludowego w takich 
dziedzinach jak: plastyka obrzędowa i zdob-
nicza, hafciarstwo i koronkarstwo, plecion-
karstwo, rzeźba, obróbka bursztynu, tkactwo 
i obróbka lnu, garncarstwo, kowalstwo, potra-
wy regionalne, folklor. 
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Inną ważną dla regionu imprezą wspie-
raną przez KSOW będzie 45. „Niedziela 
Sannicka” zaplanowana na 7 lipca w San-
nikach. Specyfiką tego wydarzenia jest 
łączenie w ofercie programowej folkloru 
i sztuki ludowej, muzyki klasycznej i po-
ezji, kabaretu i muzyki popularnej. Na 
szczególnym miejscu zawsze jest folklor 
i sztuka ludowa własnego regionu et-
nograficznego, zwanego sannickim lub 
gąbińsko-sannickim. „Niedziela Sannicka” 
gromadzi co roku dużą rzeszę odwiedza-
jących. W spotkaniu biorą udział twórcy 
i grupy z innych regionów Polski, jak rów-
nież z zagranicy. 
Oba projekty realizują założenia „Planu 
Działania Sekretariatu Regionalnego Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich w Wo-
jewództwie Mazowieckim na lata 2012- 
-2013”. 

WIESZ – ROZUMIESZ

Okres programowania – Unia Euro-
pejska określa swoje programy w per-
spektywie sześcioletniej, planując 
budżet i wydatki właśnie w takim prze-
dziale czasowym.
Do 2004 r. Polska korzystała z tzw. po-
mocy przedakcesyjnej, czyli środków 
przeznaczonych dla krajów starających 
się o członkostwo w UE. Po wstąpieniu 
do struktur europejskich wykorzy-
stywaliśmy pomoc przedakcesyjną, 
ale także środki unijne z perspektywy 
2000-2006. Pierwszym pełnym okre-
sem programowania dla Polski i Ma-
zowsza były lata 2007-2013, a dziś 
jesteśmy na etapie określania warun-
ków kolejnego przedziału 2014-2020. 

Dla rolnictwa w latach 2004-2006 
podstawowym źródłem wsparcia był 
Sektorowy Program Operacyjny „Re-
strukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich” (SPO ROL), natomiast w koń-
czącym się okresie 2007-2013  jest to 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW). 

Piotr Marzec i Marcin Rzońca 
Sekretariat Regionalny

Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich

ZMIANY W FINANSOWANIU

lata 2004-2006 lata 2007-2013

Maksymalny poziom współ-
finansowania ze środków 
funduszy strukturalnych

75 proc. 85 proc.

Maksymalny poziom współ-
finansowania ze środków 
Funduszu Spójności

85 proc. 85 proc.

Okres wydatkowania
środków

- z funduszy strukturalnych: 
zasada n+22

- z Funduszu Spójności 
zasada n+3

- ze wszystkich funduszy: za-
sada n+3 dla lat 2007-2010 

zasada n+2 dla lat 2011- 
-2013

Sposób znajdowania
funduszy

wielofunduszowość
jeden program – jeden 

fundusz oraz zasada
cross-financing3

1  Więcej na temat Laura w bieżącym numerze „Kroniki Ma-
zowieckiej”, s. 28-29

2  Zasada ta jest jednym z kryteriów oceny formalnej pro-
jektu. Oznacza to, że beneficjent zobowiązany jest zreali-
zować i rozliczyć projekt w terminie n+3, n+2, gdzie „n” to 
rok, w którym beneficjent podpisał umowę na dofinan-
sowanie realizacji projektu (w szczególnych, uzasadnio-
nych przypadkach instytucja organizująca konkurs może 
zgodzić się na wydłużenie okresu realizacji projektu).

3  Mechanizm cross-financing utworzono na potrzeby 
okresu budżetowego 2007-2013. Zgodnie z jego prze-
pisami, po spełnieniu określonych warunków, projekt 
może być współfinansowany ze środków dwóch fundu-
szy europejskich.
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