
Trzy pytania do…
...Małgorzaty Wojewódzkiej 
z Lokalnej Grupy Działania 
Ziemi Siedleckiej – uczest-
niczki wyjazdu studyjnego 
do Słowenii 

Jakie korzyści dla partnerów KSOW 
niosą wyjazdy studyjne? 
Największym plusem są bezpośred-
nie kontakty i doświadczenia, którymi 
trudno dzielić się na odległość. Cieka-
wie skonstruowany program wizyty 
studyjnej daje dużo więcej możliwo-
ści poznania dobrych praktyk niż nie-
jedna konferencja, wydawnictwo czy 
szkolenie. Każdy wyjazd coraz bardziej 
przekonuje mnie, że nie tylko warto 
podpatrywać innych, ale i my mamy 
czym się pochwalić.

Łatwo przenieść doświadczenia 
innych na swój grunt?
Każdy kraj, region i subregion ma 
swoją specyfikę, więc nie ma pro-
stego przełożenia jeden do jednego. 
Ale duża część rozwiązań stosowa-
nych np. w Słowenii jest na tyle uni-
wersalna, że jest, albo może być, stoso-
wana z powodzeniem w Polsce. Mamy 
podobne problemy i drogi ich elimina-
cji, choć procedury są troszeczkę inne. 
Różnice widać w akcentach i poten-
cjale – jedni mają lepsze warunki tury-
styczne, inni stawiają na przedsiębior-
czość, jeszcze inni na kuchnię i kulturę. 
Na Mazowszu na szczęście mamy mix 
korzyści, bo to region i zróżnicowany, 
i ambitny. 

Jaki akcent – podczas wizyty 
w Słowenii – był najciekawszy? 
Pomysłem, który podobał mi się 
najbardziej, była coroczna degu-
stacja zdrowych śniadań w tamtej-

szym ministerstwie, przygotowy-
wana przez producentów lokalnych. 
Ministerstwo nieodpłatnie użyczało 
powierzchni wystawcom, by mogli 
pokazać i sprzedawać swoje pro-
dukty. To dobra promocja i możliwość 
dotarcia z produktami tradycyjnymi 
i regionalnymi do nowych odbior-
ców, np. sklepików szkolnych czy 
lokalnych. Ciekawe były także wizyty 
w gospodarstwach i LGD. Potwier-
dzały dobrą współpracę i pomysło-
wość rozwiązań. 

ZA NAMI

Po czternaście osób wytypowanych 
przez lokalne grupy działania i Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego 
wzięło udział w wyjazdach stu-
dyjnych do Słowenii (17–20 listo-
pada) i Wielkiej Brytanii (1–4 grud-
nia). W obu przypadkach tematami 
wiodącymi było wykorzystanie środ-
ków UE, wizytacje projektów realizo-
wanych z EFRROW, w tym podejścia 
Leader oraz przykłady dobrych prak-
tyk związanych z promocją produktu 
tradycyjnego, turystyki i przedsię-
biorczości. 
Wizyta w Słowenii to m.in. spotkania 
z przedstawicielami LGD oraz Insty-
tutu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
CIZA w Lublanie. Odwiedzono też 
Gospodarstwo Ekologiczne Pri Lazarju, 
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 
i Gospodarstwo Rybackie. Nie zabra-
kło dyskusji z reprezentantami lokal-
nych samorządów, gabinetu premiera 
i Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa 
i Żywności. 
Podczas tych spotkań poruszano m.in. 
tematy kryteriów podziału środków 
unijnych, procedur dotyczących zło-
żenia wniosku i jego finalizacji. Porów-
nywano też działalność LGD polskich 
i słoweńskich. 

W Wielkiej Brytanii zwiedzano m.in. 
Andover Weyhill farm shop (sklep ofe-
rujący lokalne produkty), LGD Plain 
Action i funkcjonujący w jej ramach 
Castledown Business Park Ludgershall 
(inkubator przedsiębiorczości) oraz 
Wellington Academy Building (cen-
trum doskonalenia i szkolenia w dzie-
dzinie zawodów budowlanych) i LGD 
North Wessex Down. Szczególnie 
interesująca okazała się wizyta na far-
mie Rowdy Cow at Rowde (gdzie wła-
ściciel opowiedział, jak przy typowym 
gospodarstwie hodującym krowy 
mleczne, można otworzyć dodat-
kowo kawiarnię i lodziarnię, wyko-
rzystując własne produkty). Całości 
dopełniło spotkanie z przedstawicie-
lem Departamentu Środowiska, Żyw-
ności i Spraw Wsi przy Ministerstwie 
Rolnictwa i Żywności.

WIESZ – ROZUMIESZ 

Wyjazd studyjny to zorganizowana 
wizyta grupy osób w regionie (lub 
instytucji) w Polsce lub za granicą. Jest 
dobrą okazją na bezpośrednie pozna-
nie dobrych praktyk, wymianę poglą-
dów i pomysłów z przedstawicielami 
samorządów czy lokalnych grup dzia-
łania. Nabór do uczestnictwa w wizy-
tach jest prowadzony w formule otwar-
tej spośród grupy docelowej z partne-
rów KSOW (np. lokalne grupy działania, 
samorządy, przedsiębiorcy). 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w woje-
wództwie mazowieckim w latach 2008–
2015 organizowała lub współorganizo-
wała 30 wyjazdów studyjnych, w któ-
rych uczestniczyło ponad 700 osób.

Piotr Marzec, Marcin Rzońca
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Obszarów Wiejskich

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Tym razem o wyjazdach studyjnych, które są świetną okazją do wymiany dobrych 
praktyk, poglądów i pomysłów m.in. na efektywne wykorzystanie środków z UE. 
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rolnictwo

„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
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