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ZA NAMI
Na zaproszenie władz kraju związkowego 
Saksonia-Anhalt województwo mazowieckie, 
jako kluczowy partner, wzięło udział w  wie-
czorze poświęconym temu landowi podczas 
Międzynarodowych Targów „Zielony Tydzień” 
w  Berlinie. Na stoisku Mazowsza udostępnio-
no broszury na temat turystyki regionalnej 
oraz zorganizowano degustację mazowiec-
kich regionalnych wyrobów cukierniczych. 
Międzynarodowe Targi „Zielony Tydzień” , usta-
nowione w 1926 r., odbywają się w tym roku 
po raz 79. To  jedno z  najważniejszych wyda-
rzeń o zasięgu ogólnoświatowym, skierowane 
przede wszystkim do producentów żywności 
oraz firm zajmujących się przetwórstwem 
rolno-spożywczym, a także hodowlą zwierząt 
i ogrodnictwem.

rolnictwo

eKSpresOWy przegląd wydarzeń

PRZED NAMI
W drugiej połowie marca (21–23) zapraszamy na 
Festiwal Chlebów Świata do Zespołu Szkół nr 11 
im. Władysława Grabskiego w Warszawie. Dowie-
my się o  różnorodnych sposobach przygotowy-
wania tego podstawowego składnika pożywienia. 
Festiwal będzie się składał z  dwóch segmentów: 
pierwszy to prezentacja wypieków pieczywa we-
dług receptur kultywowanych w różnych częściach 
świata, drugi to ekspozycja producentów pieczywa 
oraz związanych z piekarnictwem produktów. 
Ekologia i  tradycja z kolei to hasła, wokół któ-
rych skupiać się będzie tegoroczna edycja Tar-
gów Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych 

„Regionalia” organizowanych 4–6 kwietnia 
w  warszawskim Centrum Targowo-Kongre-
sowym MT Polska przy ul. Marsa 56c. Dzięki 
imprezie poznamy szeroki wybór organicznej 
żywności i  produktów wytwarzanych przez 
lokalnych producentów, którzy stosują recep-
tury przekazywane z  pokolenia na pokolenie. 

Wydarzenie bardzo dobrze wpisuje się w  po-
pularny trend tzw. slow food promujący dba-
łość o zdrowie i  środowisko poprzez ochronę 
tradycyjnej kuchni różnych regionów świata, 
jak również charakterystycznych dla nich me-
tod prowadzenia gospodarstwa. Na stoiskach 
nie zabraknie też wyrobów rzemieślniczych, 
rękodzieła, mody inspirowanej folklorem czy 
kosmetyków naturalnych. Na uczestników 
wydarzenia przez trzy dni będą również cze-
kać różnorodne atrakcje. W programie targów 
przewidziane są m.in. degustacje lokalnych 
specjałów, kulinarne warsztaty i pokazy goto-
wania, a także ciekawe konkursy. Oprócz tego, 
przez trzy dni polskie bogactwo – od strony 
przyrodniczej – zaprezentują poszczególne 
regiony Polski. W ten sposób zwiedzający, 
szlakiem lokalnych smaków, będą mogli także 
zapoznać się z propozycjami wczasów na łonie 
natury. Ponadto, równolegle zorganizowane 
zostaną Targi Turystyki i Wypoczynku LATO.

Już wkrótce wkroczymy w etap realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. Mimo że nadal rozliczamy okres planowania 2007–2013, warto 
zapoznawać się z  nowymi propozycjami. W  lutowym przeglądzie wydarzeń tej 
tematyce poświęcona jest część „Wiesz – rozumiesz”. 

WIESZ – ROZUMIESZ 

W  kolejnej perspektywie finansowej, w  latach 
2014–2020, publiczne wsparcie finansowe adreso-
wane do polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich 
ukierunkowane będzie na realizację celów okre-
ślonych w „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, 
rolnictwa i  rybactwa”, a  także zadań sformułowa-
nych w dokumentach i przepisach UE odnoszących 
się do polityki rozwoju obszarów wiejskich. Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(PROW 2014–2020) stanowić będzie jedno z  naj-
ważniejszych narzędzi realizacji tej strategii. 
Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi prowa-
dziło konsultacje publiczne zarówno pierwszego, 
jak i drugiego projektu PROW 2014–2020. Po ich 
zakończeniu projekt zostanie przedłożony do ak-
ceptacji Rady Ministrów, a następnie przekazany 
do uzgodnień z Komisją Europejską.
Oczywiście swoje miejsce w PROW 2014–2020 
znalazła także Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. 
Prace związane z  przygotowaniem projektu 
PROW 2014–2020 rozpoczęły się w 2012 r. War-
to zapoznawać się z nim na każdym etapie pro-
jektowania i powoli szykować się do jego realiza-
cji. Więcej na www.minrol.gov.pl .

Piotr Marzec
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w  Departamencie Rolnictwa i  Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i  współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zadania, które się znalazły w drugim projekcie 
PROW 2014–2020: 

 ∙ Transfer wiedzy i działalność informacyjna
 ∙ Usługi doradcze
 ∙ Usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw
 ∙ Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
 ∙ Inwestycje w środki trwałe
 ∙ Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk 

żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków 
zapobiegawczych

 ∙ Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
 ∙ Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
 ∙ Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
 ∙ Tworzenie grup i organizacji producentów
 ∙ Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
 ∙ Rolnictwo ekologiczne
 ∙ Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 

szczególnymi ograniczeniami
 ∙ Współpraca
 ∙ Leader
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