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Trzy krótkie pytania...

 

eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich w województwie mazo-
wieckim wzięła udział w V Mię-
dzynarodowych Targach 
Turystyki Wiejskiej i Agrotury-
styki AGROTRAVEL w Kielcach. 
Dziś w naszym przeglądzie wy-
darzeń o spodziewanych efek-
tach oraz celu tej wyprawy. 

do prezes Lokalnej Grupy Działania 
„Wspólny Trakt”  Teresy Majkusiak.

Jakie korzyści mają LGD z  obecności na 
takich przedsięwzięciach jak targi AGRO- 
TRAVEL? 

Jesteśmy co roku na targach w Kielcach, bo 
jest to świetna okazja do prezentacji naszego 
regionu – tradycji kulinarnej czy ginących za-
wodów (np. bibułkarstwa i sztuki malowania 
tradycyjnych pisanek). Ale targi to także możli-
wość nawiązania kontaktu z innymi lokalnymi 
grupami działania i wymiana doświadczeń. 
W tym roku na przykład dużo rozmawialiśmy 
o promocji polskiej agroturystyki za granicą. 

W  jaki sposób lokalne grupy działania 
wspierają agroturystykę? 

LGD mogą organizować szkolenia w zakresie 
tworzenia i prowadzenia gospodarstw agro-
turystycznych oraz wyjazdy studyjne do in-
nych lokalnych grup działania, by poznać ich 
działalność. Oferujemy pomoc doradczą uła-
twiającą spełnienie wymogów formalnych. 
Wreszcie staramy się wspólnie poszukiwać 
środków w ramach różnicowania działalności 
na wsi w kierunkach nierolniczych. Możliwo-
ści współpracy jest wiele, jedną z nich są także 
wspólne wyjazdy na targi.  

Czy agroturystyka może być motorem na-
pędowym mazowieckiej wsi? 

Może i powinna być pod warunkiem, że bę-
dzie zróżnicowana w danym subregionie, tak 
by minimalizować wewnętrzną konkurencję. 
Należy stawiać na współpracę między gospo-
darstwami, koordynować działania promują-
ce agroturystykę nie tylko na rynku polskim, 
ale i w Europie, współpracować z samorząda-
mi czy tworzyć wioski tematyczne. 

ZA NAMI

Z wyróżnieniem za naj-
ciekawsze stoisko wróci-
ła z V Międzynarodowych 
Targów Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki AGROTRA-
VEL w Kielcach delegacja 
województwa mazowiec-
kiego. Wśród lokalnych 
grup działania, które brały 
udział w targach trwających 
od 5 do 7 kwietnia można 
wymienić: „Razem dla Ra-
domki”, „Partnerstwo Zale-
wu Zegrzyńskiego”, „Wspól-
ny Trakt”, „Wszyscy Razem”, 
„Dziedzictwo i rozwój”, „Na 
piaskowcu” i „Ziemia Mińska”. 
Mimo zimowej aury za okna-
mi odwiedzający hale wysta-
wowe targów AGROTRAVEL 
mogli poczuć wiosenno-
-letnią atmosferę polskiej 
wsi. Królowały oferty atrak-
cyjnego wypoczynku na 
wsi, jarmark rękodzielnictwa 
i wyrobów artystycznych, 
degustacje potraw regional-
nych, a imprezie targowej 
towarzyszyły konkursy dla wystawców 
i zwiedzających oraz międzynarodowa 
konferencja „Infrastruktura okołotury-
styczna jako element wzbogacający 
ofertę obszarów wiejskich”. 
Do mazowieckiego stoiska zwiedzają-
cych przyciągała możliwość skoszto-
wania tradycyjnych potraw czy wzięcia 
udziału w praktycznych warsztatach 
garncarskich lub muzycznych. Były 
więc pierogi, kapusta z grzybami i cia-
sta, a także skrzypce, ligawy i fujarki. 
Jak zawsze, szczególnym zainteresowa-
niem cieszyły się przewodniki, katalogi 
gospodarstw agroturystycznych oraz 
ubiegłoroczne pozycje biblioteki KSOW 
– „Dobre praktyki” i „Nawozy zielone na 
Mazowszu”. Najważniejsze jest jednak 
to, że goście naszego stoiska mogli za-
poznać się również z ofertą wypoczyn-
kową mazowieckiej wsi.
SR KSOW składa serdeczne podziękowa-
nia współwystawcom za aktywny udział 
w targach.  Zachęcamy wszystkich do 
odwiedzenia gospodarstw agrotury-
stycznych na Mazowszu. 

PRZED NAMI 

Dziennikarzy zainteresowanych tema-
tem wsi, inicjatywami lokalnymi i re-
gionalnymi czy projektami dofinan-
sowanymi z UE zachęcamy do startu 
w konkursie na najlepszy materiał pra-
sowy, radiowy lub telewizyjny poświę-
cony rozwojowi obszarów wiejskich 
w województwie mazowieckim. Po-
dobnej tematyki dotyczy konkurs dla 
studentów i absolwentów szkół wyż-
szych, którzy swoje prace mogą składać 
w siedzibie mazowieckiego SR KSOW 
do 11 października br. Regulaminy obu 
konkursów oraz karty zgłoszeniowe 
dostępne są na stronie internetowej  
www.mazowieckie.ksow.pl .
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