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Polska jako jeden z pierwszych 
krajów członkowskich Unii 
Europejskiej uzgodniła nowy 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 
z Komisją Europejską.  
To dobry prognostyk przed jego 
uruchomieniem?
To fundamentalny, ale nie ostatni krok 
przed uruchomieniem kolejnej transzy 
ogromnych środków europejskich dla pol-
skiej wsi i rolnictwa. Daje podstawy do 
pierwszych analiz, szkoleń i seminariów, 
pierwszych przymiarek do nowych pro-
jektów. Do tego wszystkiego zachęcam 
nasze samorządy, przedsiębiorców i rol-
ników. Oczywiście bardzo cieszy, że Pol-
ska znalazła się w gronie liderów tego 
okresu programowania. Daje to bowiem 
nadzieję, że z uruchomieniem przynaj-
mniej części środków poradzimy sobie 
jeszcze w tym roku. Buduje również fakt, 
że województwo mazowieckie uzgod-
niło z Komisją Europejską końcową wersję 
Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2014–2020, więc fundusze PROW 
i RPO będą mogły być uruchomione kom-
plementarnie i niemalże w tym samym 
czasie. To dobre wiadomości dla samorzą-
dów gminnych i powiatowych.

Parlament intensywnie zabrał się 
także za konieczne do wdrażania 
PROW 2014–2020 ustawy. Czy one 
zamkną etap przygotowań?
Sejm – 20 lutego br. – uchwalił ustawę 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach PROW 2014–2020. 
Uwzględnia ona nowe podstawy i zasady 
realizacji polityki rozwoju obszarów 

wiejskich, określone w przepisach unij-
nych, a wynikające z nowego podej-
ścia do wspólnej polityki rolnej. Wska-
zano w niej podmioty zaangażowane 
w realizację PROW 2014–2020, ich zadania,  
jak również podstawowe zasady przy-
znawania, wypłaty i zwrotu pomocy 
oraz pomocy technicznej. Nowe prze-
pisy regulują także zasady doradzania 
podmiotom ubiegającym się o przyzna-
nie pomocy oraz adresatom programu. 
Prace nad ustawą będą kontynuowane 
w Senacie. Potem, podobnie jak w okre-
sie 2007–2013, przyjdzie czas na szczegó-
łowe rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Dopiero to zamknie wstępny etap 
PROW 2014–2020.

Co Pani zdaniem powinni już 
dziś robić zainteresowani nową 
perspektywą finansową UE? 
Przede wszystkim zapoznać się z zatwier-
dzonymi już postanowieniami, śledzić 
losy dokumentów będących w trakcie 
toku legislacyjnego, przeglądać bieżące 
komunikaty zarówno ministerstw, ośrod-
ków doradztwa, jak też Samorządu Woje-

wództwa Mazowieckiego i Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich oraz szukać najaktu-
alniejszych szkoleń i konferencji. Powinni 
również już teraz  myśleć o swoich pro-
jektach, montażach finansowych, pla-
nach i potrzebach. W czasie oczekiwania 
na nowe środki z UE nie możemy sobie 
pozwolić na bierność i politykę  „jakoś 
zdążymy”. 

PRZED NAMI

Już wkrótce Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich tradycyjnie weźmie udział w Mię-
dzynarodowych Targach Turystyki Wiej-
skiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kiel-
cach (10–12 kwietnia). Ich ideą jest szeroko 
rozumiana komercjalizacja usług turystyki 
wiejskiej. To doskonałe miejsce promo-
cji oferty, dziedzictwa kulturowego wsi 
oraz lokalnych i regionalnych produktów 
turystycznych z Mazowsza. Nasze stoisko 
będzie miało ponad 100 m2 i pełne będzie 
muzyki, tradycyjnych potraw oraz wielu 
innych atrakcyjnych propozycji. 
Będziemy także obecni na Targach Produk-
tów Tradycyjnych i Ekologicznych Regio-
nalia (17–19 kwietnia) organizowanych 
w Centrum MT Polska w Warszawie. Pod-
czas spotkania lokalni producenci zapre-
zentują szeroki wybór organicznej żyw-
ności i produktów wytwarzanych na bazie 
receptur przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie. Wydarzenie bardzo dobrze 
wpisuje się w popularny trend slow food, 
promujący dbałość o zdrowie i środowi-
sko, a do udziału na stoisku regionalnym 
Mazowsza, zaprosimy wystawców z sze-
roką gamą produktów regionalnych i eko-
logicznych. 

n

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Pełne uruchomienie PROW 2014–2020 coraz bliżej. W ślad za dokumentem za-
twierdzonym przez Komisję Europejską przyszedł czas na odpowiednie ustawy, 
a mamy nadzieję, już wkrótce, na rozporządzenia wykonawcze. 
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Z  kończącego się Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
na Mazowszu przybyło blisko 30 nowo-
czesnych, oświetlonych targowisk. To wła-
śnie tam można kupić lokalne, zdrowe 
i  tradycyjne produkty. Targowiska to miej-
sca pracy wielu kupców i  małych produ-
centów, a dzięki środkom unijnym stają się 
one nowoczesne i przyjazne zarówno dla 
kupujących, jak i sprzedających. 
Jak wyglądają targowiska po zakończeniu 
tych inwestycji? Zyskały przede wszyst-
kim oświetlenie, sanitariaty, parkingi oraz 
utwardzone podłoże. Przynajmniej połowę 
ich powierzchni handlowej zajmują zada-
szone stoiska, a  każde z  nich jest  przyłą-
czone do sieci wodociągowej, kanaliza-
cyjnej i  elektroenergetycznej. Targowiska 
podzielone zostały na sekcje tak, aby kupu-
jącym łatwiej było znaleźć potrzebne pro-
dukty. 
Także w  ramach  PROW na lata 2014– 
–2020 zaplanowano działanie kontynu-
ujące modernizację infrastruktury tar-
gowej i  handlowej. Jak głoszą zapisy 
nowego programu „budowa i  moderni-
zacja infrastruktury handlowej ma na celu 
stworzenie miejsc, gdzie rolnicy będą 
mogli sprzedawać produkty wytworzone 
w  gospodarstwie. Inwestycje w  zakre-
sie targowisk prowadzą do skrócenia 
łańcucha żywnościowego i  zwiększe-

nia udziału rolników w  wartości doda-
nej. Budowa targowisk ułatwi dystrybu-
cję produktów rolnych. Działanie przy-
czynia się do realizacji celu szczegóło-
wego: lepsze zintegrowanie głównych 

Modernizujmy kolejne targowiska z PROW 2014–2020 

Pomoc może być przyznana, jeśli operacja: 
 ∙ realizowana jest w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców,
 ∙ będzie ogólnodostępna,  
 ∙ jest spójna z dokumentem planistycznym,  
 ∙ spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zasto-

sowanie do tej operacji,  
 ∙ realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wniosko-

dawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w opera-
cji przez okres związania celem.

Koszty kwalifikowalne obejmują: 
 ∙ budowę, przebudowę lub modernizację obiektów budowlanych, 
 ∙ zakup sprzętu, materiałów i usług, służących do realizacji operacji, 
 ∙ koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. 

Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta 
w okresie realizacji programu. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63 proc. ko- 
sztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wyso-
kości 36,37 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych bene-
ficjenta. W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może prze-
kroczyć 1 mln euro.  
Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce w każdym mazowieckim mieście powiatowym, 
a  nawet większych miejscowościach gminnych, będziemy mogli cieszyć się targową 
infrastrukturą na miarę XXI w.

W poprzednim numerze opisaliśmy część działań PROW 2014–2020, które będzie 
wdrażał Samorząd Województwa Mazowieckiego. Czas na kolejne ważne zadanie, 
dzięki któremu zmieni się wygląd i funkcjonalność mazowieckich miast i miasteczek. 

producentów z  łańcuchem żywnościo-
wym poprzez systemy jakości, promo-
cję na rynkach lokalnych i  krótkie cykle 
dostaw, grupy producentów i  organiza-
cje międzybranżowe”.

Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

DZIEŃ 
SOŁTYSA

Za nami Dzień Sołtysa – czas, kiedy szczególnie powinniśmy doceniać 
ludzi, którzy od lat działają na rzecz swoich małych wspólnot. To właśnie 
na ich podwórkach zaczyna się samorząd i  prawdziwa, ciężka praca  
na rzecz lokalnych społeczności.
Drodzy Sołtysi, dziękuję za to, co już zrobiliście dla innych. Życzę Wam 
sił i wytrwałości do tego, co jeszcze przed Wami.

Marszałek Województwa Mazowieckiego
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