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Kończy się stary PROW 2007–2013, 
nowy PROW 2014–2020 wkrótce 
się rozpocznie… To ciężki czas 
dla instytucji wdrażających 
i płatniczych?
Oczywiście w okresie przejściowym mamy, 
tak jak Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego wdrażający kilka działań PROW 
2007–2013, więcej pracy z zakończeniem 
i prawidłowym rozliczeniem projektów. 
A dochodzi do tego czas planowania, bo 
do odpowiedniego wdrażania działań 
nowej perspektywy potrzeba wielu aktów 
wykonawczych i procedur wewnętrz-
nych. Dlatego jest to czas wytężonej pracy 
zarówno samorządów, jak i administracji 
rządowej. Wszyscy jednak jesteśmy na to 
przygotowani. 

Reprezentuje Pan instytucję 
wdrażającą większość działań 
PROW 2007–2013. Jak Pan ocenia 
wykonanie przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego 
swoich zadań, którymi były 
melioracje i scalanie gruntów, 
podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej, odnowa wsi 
oraz Leader?
Moim zdaniem wszyscy zaangażowani we 
wdrażanie PROW 2007–2013 wykonali sta-
rannie i sumiennie swoje zadania. Dzięki 
działaniom realizowanym przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego przybywało 

– co widać na mazowieckiej wsi – obiektów 
infrastruktury, skwerów, placów, świetlic 
i domów kultury, wreszcie targowisk i pla-
ców handlowych. Teraz najważniejsze jest 

to, by do końca wydać przyznane Polsce 
i Mazowszu środki i właściwie je rozliczyć.

PROW 2014–2020 został już 
zatwierdzony przez Komisję 
Europejską. Jaką rolę dla 
samorządów wojewódzkich 
przewiduje nowa perspektywa?
Podzielimy się zadaniami tak, jak do tej 
pory. ARiMR zajmie się, mówiąc w uprosz-
czeniu, działaniami skierowanymi bezpo-
średnio do rolników i przedsiębiorców. 
Natomiast samorządy wojewódzkie wdra-
żać będą działania scalania gruntów, pod-
stawowych usług i odnowy miejscowo-
ści na obszarach wiejskich oraz podejście 
LEADER. Oczywiście nadal będziemy pro-
wadzić szeroką działalność szkoleniowo-in-
formacyjno-promocyjną. 
 

PRZED NAMI 

Poza „Kroniką” o mazowieckiej wsi 
i rolnictwie będziemy mówić w programie 

„WIEŚci z Mazowsza” przygotowywanym 
przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., 
a emitowanym co tydzień na antenie TVP 
3 WARSZAWA. To dwa podstawowe kanały 
komunikacji w tym roku. Ale oprócz dzia-
łalności informacyjno-promocyjnej włą-
czymy się w organizację kilku wspaniałych 
imprez na Mazowszu. Mamy nadzieję na 
wsparcie i obecność m.in. na:
 ∙ Międzynarodowym Festiwalu Kolęd 

i Pastorałek „Kolędnicze serce Polski”,
 ∙ warsztatach „Ido Śwenta Źelgejnocy”,
 ∙ kiermaszu wielkanocnym pn. „Wielkanoc 

na Mazowszu”,
 ∙ Międzynarodowych Targach Turystyki 

Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015,  
 ∙ warsztatach etnograficznych „Ginące 

Zawody”, 
 ∙ Mazowieckich Dniach Rolnictwa, 
 ∙ imprezie „Wiosna na polu i w ogrodzie”, 
 ∙ giełdzie rolniczej.   

W Planie Działania KSOW na pierwsze pół-
rocze 2015 r. nie mogło zabraknąć szkoleń, 
seminariów i warsztatów edukacyjnych. 
Uczestnicy takich spotkań informacyjnych 

zawsze bardzo dobrze korzystali z wymiany 
doświadczeń, poznawania nowych pomy-
słów, technologii i dobrych praktyk. Zakła-
damy zatem dofinansowanie: 
 ∙ szkoleń systemowych dla beneficjentów 

i potencjalnych beneficjentów środków UE,
 ∙ konferencji  „Sukcesy i problemy tury-

styki wiejskiej na Mazowszu”,
 ∙ zlotu mazowieckich zagród edukacyjnych,
 ∙ konferencji „Kobieta przedsiębiorcza w UE”,
 ∙ cyklu seminariów informacyjnych „Bio-

gazownia w twojej gminie”.
Zwolennicy rywalizacji mogą spodziewać się 
ciekawych konkursów, w których Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich jest stale obecna. 
Wkrótce z naszymi partnerami zaproponu-
jemy konkursy pn. „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo”, „Smak ekologicznej żywności”, 

„Olimpiada Wiedzy Rolniczej”, „Od agrotury-
styki do turystyki wiejskiej”. Nie zabraknie też 
konkursów kulinarnych, jak „Potrawy mojej 
mamy” czy dobrze znanego – AgroLiga. 
Na zakończenie pierwszego półrocza pla-
nujemy wyjazd studyjny nt. dobrych praktyk 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 
Zapraszamy na stronę www.mazowiec-
kie.ksow.pl , na której na bieżąco są opi-
sywane działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na Mazowszu. n

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Zgodnie z zasadą N+2 na rozliczenie wszystkich swoich przedsięwzięć dofinanso-
wanych z PROW 2007–2013 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma czas do końca 
czerwca br. Pierwsze półrocze zatem może okazać się wyjątkowo pracowite dla 
tych, którzy jeszcze nie zdążyli zakończyć swoich inwestycji. 

„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 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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