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Słowo na początek 
Korzystając z gościnności 
„Kroniki Mazowieckiej”, pro-
ponujemy wszystkim jej czy-
telnikom cykliczne spotkania 
z Krajową Siecią obszarów 
wiejskich (KSow). co to jest 
KSow? Jakie działania pro-
wadzi? Z kim współpracuje? 
o tym dowiecie się Państwo 
właśnie z „eKSpresowego 
przeglądu wydarzeń”. Życzy-
my miłej lektury i cennych  
z niej doświadczeń.

eKSpresowy przegląd wydarzeń

Przed nami
Do 7 października trwa bardzo ważny kon-
kurs finansowany przez KSow – dla ab-
solwentów wyższych uczelni na najlepszą 
pracę magisterską, poświęconą rozwojowi 
obszarów wiejskich w naszym wojewódz-
twie. Po raz pierwszy w historii magi-
stranci mogą walczyć o nagrody pieniężne  
(od 7 do 3 tys. zł).
Dwie inne ciekawe propozycje konkur-
sowe zmierzają już ku końcowi i osta-
tecznym rozstrzygnięciom – jak co roku 
wybieramy na Mazowszu „Przyjazną wieś” 
i „najlepsze gospodarstwo ekologiczne”. 
wyniki tych konkursów przedstawimy 
w kolejnych wydaniach „eKSpresowego 
przeglądu wydarzeń”.

Wiesz – rozumiesz

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
najprościej rzecz ujmując, Krajowa Sieć 
obszarów wiejskich to propozycja szeroko 
rozumianej współpracy i wymiany do-
świadczeń w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich pomiędzy wszystkimi organiza-
cjami działającymi na obszarach wiejskich 
oraz na rzecz ich rozwoju. Sieć powstała 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej na 
podstawie przepisów rozporządzenia rady 
Unii Europejskiej z 20 września 2005 r. 
w Polsce strukturę KSow stanowią: Sekre-
tariat centralny (w Ministerstwie rolnictwa 
i rozwoju wsi) i 16 sekretariatów regional-
nych (w samorządach województw). w ra-
mach Krajowej Sieci obszarów wiejskich 
przeprowadzane są: szkolenia, badania, 
analizy, spotkania, imprezy wystawienni-
cze, a także inne inicjatywy skierowanie do 
gmin i powiatów, lokalnych grup działania 
oraz osób fizycznych i prawnych.

Lokalna grupa działania (LGD)
to grupa osób reprezentujących miej-
scową społeczność i zaangażowanych 
w działania na rzecz rozwoju lokalnego. 
członkami lGD mogą być m.in. przed-
stawiciele samorządów gmin, placówek 
oświaty, kultury, parafii, organizacji i sto-
warzyszeń działających na danym terenie, 
firm, spółdzielni itp., a także przedstawi-
ciele poszczególnych miejscowości. na 
terenie danej gminy może funkcjonować 
tylko jedna taka grupa. lGD powinna 
być zarejestrowana jako stowarzyszenie 
(z pewnymi wyjątkami) w KrS, posiadać 
statut i wybrane władze: radę, zarząd, ko-
misję rewizyjną.
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PROW, KSOW, POIŚ, RPO, PO KL… Nie gubi 
się Pani w tym europejskim strumieniu 
pieniędzy?
Każda z tych propozycji jest inna i każda jest 
potrzebna, dlatego warto się z nimi zapo-
znawać i z nich korzystać. Ja szczególnie ce-
nię i staram się zgłębiać Program rozwoju 
obszarów wiejskich (Prow) i Krajową Sieć 
obszarów wiejskich (KSow). obydwa te 
instrumenty są przeznaczone dla wsi i rol-
nictwa. 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest w tym 
zestawieniu młodsza. Widać nieporadność 
wieku niemowlęcego?
na szczęście szybko udało nam się stworzyć 
struktury KSow – sekretariat regionalny 
i zaproponować partnerom atrakcyjny plan 
działania. Po trzech latach mamy już blisko 
stu partnerów KSow. corocznie współor-
ganizujemy lub współfinansujemy ponad  
50 przedsięwzięć, co daje średnio miesięcz-
nie 4-5 imprez, szkoleń, targów czy wystaw. 
Zatem to nie wiek niemowlęcy, tylko świa-
dome, spokojne dorastanie.

Trzy krótkie pytania...

Niedługo kończy się rok 2011, a także  
„Plan Działania KSOW na lata 2010-2011”. 
Czekają nas rewolucje?
raczej ewolucje wynikające z tych trzech 
lat doświadczeń. Prawdopodobnie w planie 
pojawi się kilka nowych elementów, które 
proponują nasi partnerzy. Może zmienimy 
akcenty finansowe między poszczególnymi 
działaniami. Ale i w KSow, i w innych polity-
kach krajowych rewolucje nie są potrzebne. 
Potrzebny jest spokój i konsekwencja. 


