
ZA NAMI
W drugiej połowie października odbyły 
się dwa ważne wydarzenia realizowane 
jeszcze z Planu Operacyjnego na la- 
ta 2014–2015 w ramach KSOW 2014– 
2020 dla województwa mazowiec-
kiego. Czterdzieści osób prowadzą-
cych działalność agroturystyczną 
(członków Mazowiecko-Podlaskiego  
Stowarzyszenia Agroturystycznego 
oraz przedstawicieli Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego) 
wzięło udział w wizycie studyjnej  
nt. „Gospodarstwa opiekuńcze jako alter-
natywna ścieżka rozwoju gospodarstw”. 
Zapoznano się z ideą tzw. gospodarstw 
opiekuńczych i funkcjonowaniem wio-
sek tematycznych na terenie powiatu 
tucholskiego w województwie kujaw-
sko-pomorskim, w którym od kilku lat 
podejmowane są tego typu działania. 
Natomiast pszczelarze, rolnicy i sadow-
nicy oraz mieszkańcy Mazowsza zain-
teresowani tematyką obszarów wiej-
skich wzięli udział w Mazowieckich 
Konferencjach Pszczelarskich w Mości-
brodach i Płocku. Organizatorem spo-
tkań był Mazowiecki Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego.

PRZED NAMI
Nowy okres programowania UE na 
lata 2014–2020 oznacza wiele nowości 
w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 
Sieci, która w ostatnich latach zacie-
śniła współpracę między samorzą-
dami i organizacjami tak, by skorzystali 
na tym mieszkańcy mazowieckich wsi. 
Stała się forum aktywnej wymiany wie-
dzy o dobrych praktykach i doświad-
czeniach we wdrażaniu programów 
i projektów. Skupia wszystkie organi-
zacje i struktury administracyjne zaan-
gażowane w rozwój obszarów wiej-
skich. Przez ostatnie lata (w ramach 

PROW 2007–2013) KSOW stworzyła 
świetnie współpracującą sieć powią-
zań. Dzięki temu działo się wiele 
pożytecznych rzeczy dla mazowiec-
kiej wsi – m.in. można było skorzystać 
z licznych szkoleń, mazowieccy pro-
ducenci rolni mieli szansę promować 
się na targach i wystawach, rozwijała 
się współpraca między samorządami 
a organizacjami.
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 
w ramach PROW 2014–2020 to kon-
tynuacja „starej” KSOW. Pojawi się jed-
nak kilka zmian. Przede wszystkim Plan 
Działania KSOW na lata 2014–2020 
będzie dokumentem strategicznym, 
realizowanym z wykorzystaniem dwu-
letnich planów operacyjnych. Będą 
one powstawać przy współpracy jed-
nostki centralnej, jednostek regional-
nych (KSOW w każdym wojewódz-
twie), Centrum Doradztwa Rolniczego 
i szesnastu Wojewódzkich Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego. Aby jakieś dzia-
łanie się w nich znalazło i mogło uzy-
skać dofinansowanie w ramach KSOW, 
musi zostać zgłoszone w konkursie. 
Najbliższy konkurs na lata 2016–2017 
ogłoszony będzie najprawdopodob-
niej jeszcze w listopadzie. 
KSOW będzie nadal wspierała działa-
nia informacyjne i promocyjne (szko-
lenia, targi czy wystawy tematyczne 
ukazujące dotychczasowe osiągnię-
cia wsi). Poza upowszechnianiem 
dobrych praktyk, KSOW zajmie się też 
zadaniami angażującymi samorządy, 
przedsiębiorców, organizacje, a także 
mieszkańców. Będzie również wspie-
rała rozwój młodzieży oraz aktywiza-
cję mieszkańców obszarów wiejskich, 
która pozwoli zmniejszyć wykluczenie 
społeczne osób starszych i niepełno-
sprawnych. 
KSOW w województwie mazowieckim 
w latach 2008–2015 to 194 partnerów, 
103 zorganizowane targi i wystawy,  

108 szkoleń/seminariów (blisko 10 tys. u- 
czestników), 78 zorganizowanych kon-
kursów (około 5 tys. uczestników), 150 kon- 
ferencji (około 16 tys. uczestników), 
80 wydawnictw, 26 wyjazdów stu-
dyjnych (677 uczestników), ponad 
100 współorganizowanych i współ-
finansowanych imprez promocyj-
nych oraz 1250 informacji na stro-
nie www.mazowieckie.ksow.pl i około  
800 przedsięwzięć w kalendarium.

ZA CHWILĘ
Ruszają działania PROW 2014–2020 – 
zarówno te wdrażane przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, jak i te 
proponowane przez Agencję Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
Od 1 do 30 grudnia br. Agencja Res- 
trukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
będzie przyjmowała wnioski o przyzna-
nie pomocy finansowej w ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji w prze-
twarzanie produktów rolnych, obrót 
nimi i ich rozwój” z PROW 2014–2020. 
Natomiast wnioski na operacje typu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokal-
nych” w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji związanych z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruk-
tury, w tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii” obję-
tego PROW 2014–2020 przyjmuje 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego od 16 listopada  br. 
do 12 stycznia 2016 r. (więcej infor-
macji na www.prow.mazovia.pl). Warto 
na bieżąco zaglądać na strony rządowe 
i samorządowe, uważnie czytać komu-
nikaty prasowe i serwisy przekazy-
wane drogą elektroniczną. 

Piotr Marzec, Marcin Rzońca
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eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich wkroczyła w nowy okres programowania 2014–
2020, który oznacza całkowitą zmianę procedur. Pojawiło się sporo nowości za-
równo pod względem merytorycznym, jak i proceduralnym. W listopadzie startu-
jemy z Planem Operacyjnym na lata 2016–2017. 
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„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 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

rolnictwo


