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O rozwoju obszarów wiejskich
Dziesiąty Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich już za nami. To jedyna
w roku tak duża okazja do spotkania samorządowców z całego Mazowsza, wymiany
doświadczeń oraz poznania dobrych praktyk.

Warszawskie spotkanie otworzyli
wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska
oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Radosław Rybicki

Kongres zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem. W tym roku wzięło
w nim udział 258 wójtów, burmistrzów, starostów i przedstawicieli lokalnych
grup działania

Samorządowy wielogłos o PROW, KSOW i Kongresie
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Grzegorz Dobrowolski
– Wicestarosta Powiatu
Żyrardowskiego

pewnością podejmiemy współpracę przy
wymianie informacji i promocji dobrych praktyk.

W nowym PROW 2014–2020 możliwości powiatu rozszerzyły się o szansę
budowy i modernizacji dróg. Dlatego,
mimo że dotychczasowe działanie dla
powiatów (scalanie gruntów) nie cieszyło
się u nas popularnością, w inwestycjach
drogowych złożyliśmy stosowne wnioski
i udało się pozyskać środki na modernizację fragmentów drogi powiatowej Bartniki–Puszcza Mariańska. Na tegorocznym
kongresie mocniej zainteresowaliśmy się
Krajową Siecią Obszarów Wiejskich i z całą

Marcin Gac – nowo wybrany Wójt
Gminy Gniewoszów
W okresie przejściowym nie składaliśmy wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowych, ale oczywiście szykujemy się do złożenia wniosków wodno-kanalizacyjnych do nowego PROW 2014–
–2020. Chcemy rozbudowywać gminną
sieć, a projekt szacujemy na ponad 1 mln zł.
Poza tym ze środków LEADER chcielibyśmy wyremontować boisko przyszkolne,

a z podstawowych usług w PROW zmodernizować targowisko i kilka świetlic
wiejskich. Sytuacja finansowa gminy jest
stabilna, a impas w korzystaniu ze środków zewnętrznych będziemy przełamywać z korzyścią dla lokalnych społeczności. Razem z KSOW postaramy się pobudzić aktywność lokalną.
Bogdan Ruszkowski
– Burmistrz Nasielska
PROW i w starym okresie programowania, i w nowej perspektywie, to bezdyskusyjny impuls rozwojowy i lekarstwo na
wiele inwestycyjnych bolączek. Duże mia„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Interesujący wykład na temat przeszłości i przyszłości Wspólnej Polityki
Rolnej Unii Europejskiej wygłosił dr hab. Ludwik Wicki – prodziekan
Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Ważną i budzącą sporo emocji tematykę gospodarki odpadami i ochrony
powietrza poruszył dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz
Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych UMWM Marcin Podgórski

Pierwszy raz podczas kongresu zorganizowano wyjazd studyjny – goście
odwiedzili Park Kultury Ludowej –
Skansen w Kuligowie, instalacje solarne
Eko Power w Nieporęcie oraz Sad
na Zapieckach, gdzie mogli obejrzeć
nowoczesną tłocznię soków

sta często z zazdrością patrzą na zasięg
i różnorodność PROW, a na obszarach
wiejskich powoduje on wewnętrzną rywalizację i pobudza ambicję. Jedyne, co blokuje, to wkład własny i wyznaczone limity
– zawsze musi być ktoś niezadowolony czy
poszkodowany. W działaniu drogowym
PROW jeden z dwóch przyjętych przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego
projektów już jest realizowany. W działaniu
wodno-kanalizacyjnym mamy gotową
dokumentację na 70 oczyszczalni przydomowych i drobną dobudowę istniejącej sieci. Widać, że samorządy nauczyły się
już pisać i rozliczać wnioski, a konkurencja wśród dobrych motywuje do działania. Innowacja raz powtórzona już nie jest

innowacją, ale z dobrych praktyk grzech
nie korzystać. Stąd nasza obecność na
kongresie.

zwodociągowana prawie w 100 proc.), ale
może zawnioskujemy o drobne wykończenia i dokończenia sieci.

Dariusz Kokoszka – Wójt Gminy Jadów

Stanisław Jastrzębski
– Wójt Gminy Długosiodło

Udaje nam się być w czołówce gmin
pod względem pozyskiwania środków
inwestycyjnych z PROW (i nie tylko). Na
nowe nabory też jesteśmy już gotowi. Z działania drogowego już wyłoniliśmy wykonawcę na odcinek Urle–Szewnica, który
ma być gotowy do 30 maja 2017 r. Sukcesywnie będziemy remontować kolejne
fragmenty dróg. O środki na inwestycje
wodno-ściekowe prawdopodobnie nie
będziemy aplikować (nasza gmina jest

W ostatnim naborze inwestycji drogowych z PROW udało nam się pozyskać
dofinansowanie na 11 niewielkich projektów na sumę ponad 2,8 mln zł. Przygotowujemy wniosek na inwestycję wodno-kanalizacyjną w Starym Bosewie. Targowisko mamy już z PROW wyremontowane,
ale spróbujemy zawalczyć o świetlice
z odnowy wsi i oczywiście o środki szkoleniowo-promocyjne w ramach KSOW.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
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Adam Struzik
– Marszałek Województwa Mazowieckiego
Na tereny wiejskie skierowaliśmy 33 proc. całego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–
–2013, czyli ponad 2,5 mld zł. Dodatkowo, w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, w działaniach samorządu województwa zakontraktowano cały dostępny limit dla
Mazowsza – około 1,3 mld zł.
W nowej perspektywie (RPO WM 2014–2020), w osiach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS) nie wydzielono działań stricte na rzecz obszarów wiejskich. Przewidziano jednak preferencje w dostępie do dofinansowania dla projektów realizowanych na obszarach wiejskich lub kierowanych do osób/podmiotów z obszarów wiejskich – wnioski takie będą premiowane
w trakcie wyboru.
Środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014–2020
wyniosą w Polsce przeszło 13,5 mld euro (ponad 8,5 mld euro
z budżetu UE i blisko 5 mld euro wkładu krajowego). Jako Samorząd Województwa Mazowieckiego wykonujemy zadania Instytucji Wdrażającej. Koordynujemy działania: Inwestycje w środki
trwałe (Scalanie gruntów), Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych), Gospodarka wodno-ściekowa, Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej, Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego oraz Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Ryszard Gajewski – Prezes LGD
„Bądźmy Razem”
Stary okres programowania nie był
łatwy, ale wspólnym wysiłkiem można się
było wszystkiego nauczyć. Efekty tej nauki
widać w terenie – coraz częściej mijamy
na mazowieckich drogach i polach tablice
informacyjne z flagami unijnymi i logotypami programów unijnych. Cieszę się, że
i lokalne grupy działania miały w tym swój
udział w ramach podejścia LEADER. Dzięki
pośrednictwu LGD powstało wiele szlaków turystycznych, świetlic czy placów
i skwerów. U nas na przykład już trwają
pierwsze nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach lokalnej
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strategii rozwoju. Ciekawostką jest fakt,
że nasi członkowie – samorządy – same
wyłączyły się z aplikowania o środki inwestycyjne w ramach LGD, dostrzegając
ich szczupłość i dając możliwość innym
naszym partnerom.

nie planujemy, więc skupimy się na zagospodarowaniu terenu wokół remizy i świetlicy –
tzw. rewitalizacji centrum Grabowa.

Zdzisław Karaś – Sekretarz Gminy
Grabów nad Pilicą

Z PROW będziemy wkrótce realizować jeden projekt drogowy za prawie 1 mln zł. Zdecydowanie więcej potrzeb
mamy w obszarze wodociągów i kanalizacji i chyba pokusimy się o walkę o najwyższy dla gminy limit. Środki PROW przy
tak dużej konkurencji nie są łatwe do pozyskania, ale każda złotówka dofinansowania zewnętrznego jest dla polskich gmin
niezwykle ważna. Na tegorocznym kon-

Nie aplikowaliśmy o drogi w ramach
PROW, bo w większości są zrobione lub
nie kwalifikują się do wsparcia. Ale jesteśmy gotowi do naborów wodno-kanalizacyjnych – potrzebujemy stacji uzdatniania wody i 100 przydomowych oczyszczalni
ścieków. Targowiska z kolei nie mamy i mieć

Paweł Bednarczyk
– Burmistrz Tłuszcza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Krzysztof Cienkowski – Kierownik
Wydziału Wdrażania Programów
Unijnych dla Rolnictwa
Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
UMWM

Piotr Marzec – Kierownik Biura
Regionalnego KSOW Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich UMWM
Dwuletni plan operacyjny stworzą projekty przedstawiane przez partnerów KSOW w drodze naborów
zamkniętych, które ogłaszają: jednostka centralna
(Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz FAPA –
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa), jednostki regionalne (KSOW w samorządach wojewódzkich), Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Przy zgłaszaniu tych operacji pomocny jest odpowiedni formularz,
który po wypełnieniu daje dużo informacji niezbędnych do realizacji wybranego przez nas działania.
Czekamy, podobnie jak Państwo, na zasady i terminy
nowego naboru na rok 2017, szczegóły ocen w konkursie naborowym, a także wytyczne jednostki centralnej.
gresie usłyszeliśmy sporo nowych informacji na temat naborów, harmonogramów,
zasad. Na pewno warto być na bieżąco,
by znaleźć niszę dla siebie.
Andrzej Moskwa – Burmistrz Iłży
Trzy nasze wnioski dostały dotychczas dofinansowanie z PROW 2014–
–2020 – odcinki Maziarze Nowe–Maziarze Stare; Chwałowice oraz Pakosław–
Gaworzyna. Łącznie pozyskaliśmy ponad 1,1 mln zł. Będziemy oczywiście aplikować o środki w kolejnym naborze PROW
na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Dokumentacja targowiska też jest gotowa

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na
realizację inwestycji w ramach poddziałania „Scalanie gruntów” trwał od 31 marca
do 25 maja br. Złożono siedem wniosków
o przyznanie pomocy, a pozytywną weryfikację przeszło pięć. Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy operacji w ramach środków dostępnych dla województwa mazowieckiego. Dotychczas podpisano 4 umowy na łączną kwotę dofinansowania
ponad 14,7 mln zł.
Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „ Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” trwał od 16 listopada 2015 r. do 12 stycznia br. Ogółem złożono
792 wnioski (przez 282 beneficjentów) na kwotę 561 858 937 zł – gminy złożyły
248 projektów (na sumę 469 002 976 zł), a powiaty 34 (na sumę 92 855 961 zł).
Ostatecznie podpisano 243 umowy o dofinansowanie (ze 122 beneficjentami)
na kwotę 172 630 618 zł – w tym 104 umowy podpisano z gminami (na sumę
135 450 227 zł), a z powiatami 18 (na sumę 37 180 391 zł).
Na działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” województwo mazowieckie ma wyznaczoną kwotę 69 059 127 euro. Limity środków
na poszczególne poddziałania przedstawiają się następująco:
∙∙ inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów – 6 830 640 euro,
∙∙ gospodarka wodno-ściekowa – 16 801 692 euro,
∙∙ budowa lub modernizacja dróg lokalnych – 39 203 947 euro,
∙∙ ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego – 3 111 424 euro,
∙∙ inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne – 1 866 854 euro,
∙∙ kształtowanie przestrzeni publicznej – 1 244 570 euro.
Obecnie trwa nabór w poddziałaniu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

i czeka na ogłoszenie naboru. Podobnie w bloku startowym czeka świetlica
w Białce na nabór w odnowie wsi. Przymierzymy się ponadto do środków KSOW
na festyn kół gospodyń wiejskich – na terenie gminy powstało lub reaktywowało się
ostatnio 11 takich grup!
Piotr Orzechowski
– Wójt Gminy Strachówka
Moja gmina – zielona perełka
powiatu wołomińskiego – aplikowała
z sukcesem o pięć odcinków dróg do
modernizacji w ramach PROW. Będziemy
również walczyć o projekty wodne – przy-

domowe oczyszczalnie ścieków (cały
projekt z wkładem własnym jest szacowany na ponad 3 mln zł), co przy walorach przyrodniczych, kulturowych, historycznych i turystycznych naszej gminy
wydaje się koniecznością chwili. Ze środków LEADER i KSOW warto także wspomóc prężnie działające dwa koła gospodyń wiejskich z miejscowości Równe
i Strachówka, które kultywują tradycje
kulinarne i regionalne.
Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich
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