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eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Grupa Robocza ds. KSOW zatwierdziła Plan Operacyjny KSOW na bieżący rok. To najważniejszy dokument. Teraz jednostki regionalne mogą już podpisywać stosowne
umowy z partnerami, by realizować projekty zawarte w planie.

Trzy pytania do…
…Janiny Ewy Orzełowskiej
– Wicemarszałek, Przewodniczącej Wojewódzkiej Grupy
Roboczej ds. KSOW.

Po kilku miesiącach oczekiwania
zatwierdzono Plan Operacyjny
KSOW na rok 2016. Dlaczego
przyjęto go tak późno?
Zarząd województwa już 12 stycznia br.
podjął uchwałę (nr 69/117/16) w sprawie przyjęcia Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla województwa mazowieckiego na 2016 r.
Dokument ten 14 stycznia przekazaliśmy
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do ostatecznej akceptacji. Pierwotny termin spotkania grupy roboczej wyznaczaono na marzec. Ostatecznie odbyło
się ono w drugiej połowie kwietnia, ale
robiliśmy wszystko, by nie odbiło się
to na przedsięwzięciach w pierwszym
kwartale br. – wzięliśmy udział w kilku
ważnych wydarzeniach (m.in. byliśmy na
Agrotravel, Regionaliach czy Dniu Ziemi)
bez formalnie zatwierdzonego planu
operacyjnego.
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Czego możemy się teraz
spodziewać?
Sekretariat Regionalny KSOW będzie
się kontaktował z każdym z partnerów, by sfinalizować uzgodnienia.
Związane są one m.in. z weryfikacją
poszczególnych budżetów pod kątem
racjonalności i niezbędności do realizacji projektów oraz rzetelnego udokumentowania wydatków. Chcemy do
końca półrocza wiedzieć, co ostatecznie uda się zrealizować, także w kontekście tzw. listy projektów rezerwowych. Będzie to możliwe wyłącznie
w przypadku oszczędności przy realizacji projektów na wyższych miejscach rankingowych.
Z kwietniowego spotkania
KSOW w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz posiedzenia
grupy roboczej można wysnuć
wniosek o planowanych zmianach
w działaniu KSOW?
Myślę, że ministerstwo szykuje zmiany.
Na ten rok wciąż nie mamy zatwierdzonych operacji partnerów zewnętrznych do dofinansowania ze środków
centralnych. Długa dyskusja podczas
tych dwóch spotkań z całą pewnością
zaowocuje nowymi pomysłami, ale czy
będą one dobre i w którym kierunku
przemodelują KSOW, nie sposób dziś
ocenić. Mam tylko nadzieję, że zmiany
nie będą rewolucyjne i będą rozłożone
w czasie.

ZA NAMI
Stoisko województwa mazowieckiego
i łódzkiego zdobyło I miejsce w konkursie w kategorii stoiska wielkopowierzchniowe na Międzynarodowych
Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach (więcej
na s. 34–35). Najlepsze stoisko standardowe zaprezentowało Stowarzy-

szenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak. Konkurs na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej
wygrała Wędrówka „Sandomierskim
Szlakiem Jabłkowym” (zgłoszona przez
Stowarzyszenie Sandomierski Szlak
Jabłkowy). Sukces promocyjny Targów
Agrotravel w Kielcach nie byłby możliwy bez wsparcia Kolei Mazowieckich, Stacji Muzeum (dawne Muzeum
Kolejnictwa) i LGD: „Ziemia Chełmońskiego”, „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, „Razem dla Radomki”, „Wszyscy
Razem”, „Zapilicze”, „Dziedzictwo i Rozwój” i „Wspólny Trakt”.
Dwudziesty czwarty kwietnia był
dniem pełnym wydarzeń. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział Bielice, Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zorganizowali
XXIII Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości. Tego dnia można też
było wybrać się na Pole Mokotowskie
w Warszawie, by świętować Międzynarodowy Dzień Ziemi. Samorząd Województwa Mazowieckiego zaproponował tzw. aleję produktów tradycyjnych i ekologicznych, na której wystawiali się laureaci dziewięciu edycji
Konkursu o Laur Marszałka, podmioty
należące do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza oraz producenci wpisani na listę produktów tradycyjnych.
Był to również trzeci dzień Targów
Produktów Regionalnych „Regionalia”,
które odbyły się w Centrum MT Polska
w Warszawie. Dzięki rozszerzonej formule i połączeniu z największą tego
typu imprezą konsumencką w Polsce
– XXI edycją Targów Turystyki i Wypoczynku „Lato” – odwiedzający poznali
ofertę szerokiej gamy przedsiębiorstw
i produktów tradycyjnych regionu
Mazowsza.
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Najlepsi w rankingu
Na najwyższych lokatach rankingu w naborze KSOW na bieżący rok znalazło się 27 operacji. Ich realizacja
ostatecznie zależy od dalszych chęci partnera/beneficjenta i weryfikacji budżetów, a szczegóły każdej z nich
będziemy na bieżąco podawać w „Kronice Mazowieckiej” oraz na naszej stronie www.mazowieckie.ksow.pl .
Liczymy także na realizację przynajmniej kilku operacji z listy tzw. projektów rezerwowych.
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ORGANIZATOR

Promocja walorów turystycznych rzeki Wkry

Stowarzyszenie Sympatyków Doliny Rzeki Wkry

Kampania Promocyjna Wieści z Mazowsza

Agencja Rozwoju Mazowsza

III Jarmark Raciąski

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Raciążu

Mazowiecka Kuźnia Smaków

LGD Razem dla Radomki

Postaw na zrównoważoną promocję regionu

LGD Ziemia Chełmońskiego

Oxytree – korzystna inwestycja – zdrowszy klimat

LGD Przyjazne Mazowsze

Innowacyjna Szampania

LGD Przyjazne Mazowsze

VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw

LGD Zalew Zegrzyński

Dożynki w Nunie

gmina Nasielsk

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego

powiat siedlecki

Święto Morza

Nadbużańskie Stowarzyszenie „Przyjazne Mierzwice”

Szkoły rolnicze ośrodkami wiedzy…

Stowarzyszenie EUROPEA

Szkolenie „Inkubator kuchenny i lokalne formy sprzedaży”

LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego

Transfer wiedzy o odmianie gwarancją postępu rolniczego

COBORU Stacja Doświadczalna Odmiany Roślin

Ocalić od zapomnienia – produkty tradycyjne
i regionalne na mazowieckich stołach
Wsparcie merytoryczne i promocyjne sieciowego
produktu lokalnego

Stowarzyszenie EUROPEA

XIV Warszawskie Święto Chleba

Centralna Biblioteka Rolnicza

Dożynki Powiatu Siedleckiego

powiat siedlecki

Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków europejskich
w gminie Nasielsk

gmina Nasielsk

Produkty lokalne z gminy Klembów – jakość i tradycja

gmina Klembów

Chrońmy pszczoły – to się opłaca

CDR Brwinów

Udział w targach Wypoczynek 2016 Toruński Festiwal Smaków

miasto i gmina Serock

Cykl 12 szkoleń nt. obniżania emisyjności gospodarki
województwa mazowieckiego

Mazowiecka Agencja Energetyczna

X Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie

Promocja ważnym czynnikiem rozwoju agroturystyki
i turystyki wiejskiej na Mazowszu

Mazowieckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej

Konie, łosie, kajaki i czosnowskie przysmaki

gmina Czosnów

Realizacja Programów Aktywności Lokalnej w praktyce

LGD Tygiel Doliny Bugu

LGD Zielone Sąsiedztwo
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Sąsiedzi na Agrotravel
Stu trzydziestu wystawców z Polski i zagranicy, w tym kraj partnerski Włochy (region Umbria), osiem polskich regionów i ponad 60 lokalnych grup działania – takie
były VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach. Według relacji mediów regionalnych i branżowych Agrotravel 2016 odwiedziło
od 20 do 30 tys. gości. Dla województwa mazowieckiego i łódzkiego była to okazja
do wypromowania wspólnego projektu „Pociąg do natury”1.
Bliźniacze stoiska województw mazowieckiego i łódzkiego usytuowane
były naprzeciwko siebie. Miały rozmiary około 100 m2. Połączono je
torami kolejowymi. Oba, zgodnie z założeniami projektu, podzielono
na pięć stacji kolejowych – w województwie mazowieckim –
Radom, Warka, Warszawa, Grodzisk Mazowiecki oraz Żyrardów,
a w województwie łódzkim – Skierniewice, Łowicz, Łódź, Koluszki
i Tomaszów Mazowiecki. Stoiska zdobiły zarówno elementy kolejowe
(np. zdjęcia stacji kolejowych, używane dawniej na kolei zegary, lampy,
środki komunikacji radiowej, tablice, rozkłady), jak i przyrodniczo-środowiskowe (zdjęcia przyrody i obszarów wiejskich)

…po raz pierwszy są Państwo świadkami projektu
ponadregionalnego – obejmującego propozycje turystyczne z województw łódzkiego i mazowieckiego. (…)2
Nie tylko foldery i przewodniki, ale także rękodzieło
i produkty regionalne zdobywały uznanie zwiedzających
1

2

34

Projekt „Pociąg do natury” na Targach Agrotravel w Kielcach zorganizowały i koordynowały Sekretariaty Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwach mazowieckim i łódzkim, korzystając ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014–2020. Przewodnik „Pociąg do natury” wydany w ramach projektu
opisywaliśmy w marcowej „Kronice Mazowieckiej” s. 37.
Cytowane fragmenty pochodzą z listu marszałków województw mazowieckiego i łódzkiego.
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Gościliśmy polskich ministrów, przedstawicieli ambasady
Mołdawii, a także… wesołych muzyków z Umbrii (Włochy)

W promocję projektu
zaangażowali się także
najmłodsi przedstawiciele
województwa mazowieckiego

Stoiska uginały się od
tradycyjnych potraw.
Smakosze byli zadowoleni

My już wiemy, że podróż rozpoczęta
w Radomiu, a zakończona w Tomaszowie
Mazowieckim (lub odwrotnie) będzie pełna
niezapomnianych przygód i wrażeń (…)
Nasze dwa regiony są tak zróżnicowane, jak
zróżnicowane są polski charakter i polska
tradycja, ale mają ze sobą także wiele wspólnego.
Odnaleźć tu można i sielskość polskiej wsi,
i gwar polskiej metropolii. I ciszę pola, i stukot
kolejki wąskotorowej. I dźwięki ptaków, i rytmy
ludyczne. I zieleń puszczy,
i błękit rzek. A wszystko tuż po
sąsiedzku, gdzie dotrzeć można
samochodem, rowerem, pieszo
czy kajakiem.
Niech wyruszą zatem Państwo
już dziś z nami w podróż
»Pociągiem do natury« (…).

Z przewodników
zawiezionych do Kielc
nie wrócił do Warszawy
ani jeden

Piotr Marzec, Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
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