
eKSpresOWy przegląd wydarzeń
rolnictwo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim rozpoczęła cykl 
spotkań informacyjnych podsumowujących wdrażanie PROW 2007–2013 i innych 
kończących się programów unijnych. Trzydzieści siedem planowanych konferen-
cji oraz VIII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich – tegoroczna jesień 
jest dla KSOW bardzo aktywna. 
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Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego i współfinansowany 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

ZA NAMI

W tym roku już po raz ósmy zaprosiliśmy przed-
stawicieli jednostek samorządu terytorialnego 
i  lokalnych grup działania do udziału w  Mazo-
wieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Tym razem spotkaliśmy się 3–4 września w  Pa-
protni (gmina Teresin, powiat sochaczewski), a te-
matem przewodnim były doświadczenia z wdra-
żania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013 oraz realizacja podejścia Leader. 
Kongres był okazją do wymiany doświadczeń 
w  skali całego regionu, a  także do omówienia 
kierunków rozwoju obszarów wiejskich w nowej 
perspektywie finansowej. Nie tylko podsumo-
wano PROW 2007–2013 na szczeblu centralnym 
i regionalnym, ale też ostatnie transze finansowe 
wynikające np. z  oszczędności przetargowych. 
Omówiono także wiele propozycji zawartych 
w najnowszej wersji PROW 2014–2020 zatwier-
dzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, a  przekazanej do konsultacji Komisji Euro-
pejskiej. Zmiany w nowym PROW uwzględniają 
doświadczenia z lat 2007–2013. Sporo procedur 
zostanie uproszczonych, znajdzie się też kilka 
nowych przestrzeni dofinansowania. Fundusze 
z PROW 2014–2020 na pewno nie będą mniejsze 
niż w poprzedniej perspektywie finansowej, ale 
może być to ostatni tak obfity w środki UE okres 
programowania. Warto wykorzystać tę szansę.

Na Kongresie wręczono pamiątkowe patery naj-
efektywniejszym beneficjentom PROW  2007–  

–2013, jak również uhonorowano zwycięzców
konkursów m.in. na najlepsze gospodarstwo 
ekologiczne – finał wojewódzki oraz Przyjazna 
Wieś 2014 i Sposób na Sukces 2014. 
Kongres zgromadził wójtów, burmistrzów, sta-
rostów, innych przedstawicieli samorządów 
i lokalnych grup działania z terenu wojewódz-
twa mazowieckiego. 

Laureaci konkursu 
Przyjazna Wieś 2014

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli 
Mazowieckiej Izby Rolniczej, Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w  Warszawie wybrała tegorocznych laure-

atów konkursu, spośród dziesięciu złożonych 
wniosków. Przypomnijmy, że konkurs organi-
zowany jest już po raz szósty, a o laury w nim 
ubiegają się projekty współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej. 

W tym roku zwycięzcami zostali: 
 ∙ w kategorii infrastruktura techniczna

I miejsce – gmina Stoczek, pow. węgrowski – 
„Równać do najlepszych – informatyzacja dro-
gą do sukcesu”, 
II miejsce – gmina Borowie, pow. garwoliński 

– „Remont i przebudowa nieużytkowanego ko-
ścioła w Borowiu”, 
III miejsce – gmina Jabłonna Lacka, pow. so-
kołowski – „Uporządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej gminy Jabłonna Lacka”.

 ∙ w kategorii infrastruktura społeczna 
I miejsce – gmina Głowaczów, pow. kozienic-
ki – „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyj-
nego w Głowaczowie”, 
II miejsce – gmina Wyszków – „Odnowa Cen-
trum Kamieńczyka”, 
III miejsce – gmina Jabłonna Lacka, pow. so-
kołowski – „Rekreacja, wypoczynek oraz roz-
wój integracji społecznej”.

Wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Kobiet 
z  Pomysłem z  Zimnowody (gmina Kałuszyn, 
pow. miński) za projekt „Z Internetem łatwiej”. 

PRZED NAMI

Powoli do końca zmierza Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i choć 
rozliczanie ostatnich projektów potrwa jeszcze 
prawie rok, nadszedł już czas na wyciąganie 

wniosków. W spotkaniach podsumowujących 
korzyści płynące z  PROW, PO KL i  RPO ma-
ją szansę uczestniczyć mieszkańcy każdego 
z  37 powiatów Mazowsza. Konferencje są też 
okazją do omówienia dziesięciolecia Polski 
w  Unii Europejskiej. Dotychczas odbyły się 

m.in. w Pruszkowie, Mławie, Przasnyszu, Sierp-
cu i Wołominie. Uczestniczyło w  nich ponad 
1000 osób. Cykl ciągle trwa, więc do końca 
roku odwiedzimy wszystkie powiaty ziemskie 
w naszym województwie.

WIESZ-ROZUMIESZ

„Przyjazna Wieś” – jest to tytuł przyznawany od 
2009  r. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi oraz samorządy wojewódzkie (szczebel 
regionalny). W  konkursie mogą brać udział 
projekty infrastruktury technicznej i  społecz-
ne współfinansowane od 2004  r. ze źródeł 
Unii Europejskiej, czyli zarówno z  programów 

branżowych, takich jak PROW 2007–2013 
czy PO KL 2007–2013, jak i programów regio-
nalnych (regionalne programy operacyjne). 
Laureatów wybierają kapituły szczebla woje-
wódzkiego (na Mazowszu kapitułę tę powołuje 
marszałek województwa mazowieckiego), a na 
szczeblu krajowym laureatów wybiera kapituła 
powołana przez ministra rolnictwa i  rozwoju 
wsi. W  dotychczasowych edycjach tytuł „Przy-
jaznej Wsi” na szczeblu ogólnopolskim zdobył 

jeden projekt z  Mazowsza. Była to inwestycja 
z  powiatu przasnyskiego pn. „Poprawa infra-
struktury technicznej terenów inwestycyjnych 
w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej”, który zwy-
ciężył w kategorii „infrastruktura techniczna”. 
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