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rolnictwo

ZA NAMI
Do 25 sierpnia partnerzy KSOW mogli 
składać propozycje projektów do realizacji 
w „Planie operacyjnym Sekretariatu Regio-
nalnego KSOW w  województwie mazo-
wieckim na lata 2014–2015”. To końcówka 
poprzedniego planu, który wspólnie realizo-
waliśmy w roku bieżącym i ubiegłym. Przy-
pomnijmy, że w jego ramach mogą być pro-
wadzone operacje dotyczące przedsięwzięć 
Planu Działania KSOW na lata 2014–2020 tj.: 
 ∙ organizacja i  udział w  targach, wysta-

wach tematycznych na rzecz prezen-
tacji osiągnięć i  promocji polskiej wsi 
w kraju i za granicą, 

 ∙ promocja zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich.  

Operacje zgłaszane jako propozycje do 
planu operacyjnego muszą być zgodne 
z  co najmniej jednym z  celów KSOW na 
lata 2014–2020 oraz realizować jeden 
z  priorytetów PROW 2014–2020. Teraz 
przyszedł czas na ocenę, której podlegać 
będą zagadnienia:

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Witamy po wakacjach, które – mamy nadzieję – przyniosły zasłużony letni wypoczynek. 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wkroczyła tymczasem w nowy okres programowania 
2014–2020, który oznacza całkowitą zmianę procedur. Mogliśmy to już odczuć w sierpniu 
podczas naboru wniosków na drugą połowę br. We wrześniowym eKSpresOWym poru-
szamy kwestie związane z nowymi zasadami. 

 ∙ czy podmiot jest uprawniony do zgło-
szenia operacji?

 ∙ czy realizuje ona cele KSOW oraz priory-
tety PROW 2014–2020?

 ∙ czy jest zgodna z  działaniem KSOW, 
w ramach którego została złożona?

 ∙ czy możliwe jest zakończenie tej opera-
cji do 30 listopada br.?

Istotna będzie też wartość merytoryczna 
operacji (w  szczególności uzasadnienie 
jej realizacji), wybór grupy docelowej oraz 
racjonalność budżetu. 
O wszystkich wybranych projektach będziemy 
informować na bieżąco. Propozycje operacji 

do następnego planu operacyjnego (2016–
2017) będą zbierane jeszcze w tym roku, a ich 
realizacja będzie możliwa od I kwartału 2016 r.
Miodobranie Kurpiowskie od skrom-
nej imprezy na placu szkolnym rozrosło 
się przez lata do dwudniowego wyda-
rzenia kulturalno-gastronomiczno-rekre-
acyjnego, w  którym uczestniczy około. 
40 tys. osób. Pierwszego dnia gości zapro-
szono do kompleksu Regionalnego Cen-
trum Kultury Kurpiowskiej w  Myszyńcu. 
Drugi dzień miodobrania świętowano  
w  ostatnią niedzielę sierpnia na leśnej 
polanie na Zawodziu koło Myszyńca. 
10 września o  kierunkach badań nauko-
wych, których realizacja i wyniki będą sku-
tecznie wspierały wdrażanie przez Polskę 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki 
Rybackiej dyskutowano podczas III Kon-
gresu Nauk Rolniczych zorganizowanego 
przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi. Podjęto też wstępne prace nad kształ-
tem przyszłych zmian tych polityk. 

PRZED NAMI
20 września zapraszamy na Jesienny Jar-
mark „Od pola do stołu” na terenie Mazo-
wieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Oddział Poświętne w Płońsku przy ul. Sien-
kiewicza 11. Jarmark jest okazją do promo-
cji dziedzictwa kulturowego mazowieckiej 
wsi, różnych form przedsiębiorczości wiej-
skiej, twórczości ludowej, gospodarstw rol-
nych wytwarzających żywność tradycyjną 
i  ekologiczną. To także znakomite miej-
sce na zakupy i  uzupełnienie wiedzy dla 
miłośników ogródków i  ogrodów przy-
domowych, dla których przygotowany 
będzie kiermasz kwiatów, krzewów i  sta-
rych odmian drzew owocowych. Amatorzy 
wypoczynku na mazowieckiej wsi znajdą 
interesujące propozycje gospodarstw 
agroturystycznych.
27 września zapraszamy na największe 
święto rolnicze w regionie – Dożynki Woje-
wództwa Mazowieckiego. Tym razem dele-

gacje wieńcowe, goście dożynkowi i rolnicy 
spotkają się w Płocku.
Kilka dni później (5–6 października) Sekre-
tariat Regionalny KSOW i  Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego organizują Mazo-
wiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Do Zegrza przyjadą wójtowie, burmi-
strzowie, starostowie, przedstawiciele LGD, 
by podyskutować o nowym KSOW i PROW, 
wymienić doświadczenia i  zaproponować 
rozwiązania w projektach dotyczących wsi 
i rolnictwa. Wśród gości nie zabraknie przed-
stawicieli Zarządu Województwa Mazowiec-
kiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz instytucji zaangażowanych w  rozwój 
obszarów wiejskich.
Do 31 października Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie czeka na zgłosze-
nia do konkursu „Sposób na sukces”. W XVI 
edycji oceniane będą inicjatywy zrealizo-
wane w 2014 r. i pierwszej połowie 2015 r. 

Nagrody przyznawane będą w pięciu kate-
goriach: indywidualnej, rodzinnej, zespo-
łowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społecz-
ności lokalnych oraz przedsięwzięć zre-
alizowanych przez kobiety. Od początku 
istnienia konkurs ma niekomercyjny cha-
rakter, tj. zgłaszający się do udziału nie 
ponoszą żadnych opłat, a  jury konkursu 
pracuje społecznie.
Szczegóły propozycji KSOW w wojewódz-
twie mazowieckim znajdziecie oczywiście 
na www.mazowieckie.ksow.pl . 
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