
ZA NAMI

Listę rankingową propozycji składanych 
do Planu Operacyjnego na lata 2016– 
–2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich 2014–2020 dla województwa mazo-
wieckiego zaakceptowali zarówno Woje-
wódzka Grupa Robocza ds. KSOW, jak 
i Zarząd Województwa Mazowieckiego. 
Listy te przekazano do końcowej akcepta-
cji Grupie Roboczej ds. KSOW w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dopiero po 
tym (nie później niż do końca marca br.)  
będziemy mogli oficjalnie wskazać przed-
sięwzięcia wspierane w roku 2016 – do 
wnioskodawców apelujemy o cierpliwość 
(z każdym będziemy się wkrótce kontak-
tować), a czytelników „Kroniki Mazowiec-
kiej” zapewniamy, że o każdej imprezie 
z udziałem KSOW będziemy informować 
na bieżąco. 
Do Sekretariatu Regionalnego Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich w wojewódz-
twie mazowieckim wpłynęły 82 pro- 
pozycje operacji na br., opiewające na 
sumę ponad 3,7 mln zł. W wymaga-
nym terminie wpłynęło 61 wniosków 
na kwotę nieco ponad 3 mln zł. Z nich 
– 55 zaakceptowano wstępnie do dal-
szej oceny, a 52 ostatecznie oceniano po 
uzupełnieniach i korektach formalnych. 
Dofinansowanie w br. prawdopodobnie 
otrzyma 27 projektów z listy rankingo-
wej – limit finansowy przyjęty na ten rok 
to około 1 mln zł. Lista rezerwowa ope-
racji do wsparcia KSOW liczy natomiast 
17 pozycji. 

PRZED NAMI 

KSOW zajmie się też projektami wła-
snymi. Ich szczegółowy wykaz przekaza-
liśmy Grupie Roboczej ds. KSOW w Mini-

sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cze-
kamy na zatwierdzenie. Jednak już dziś 
chcemy zasygnalizować kilka projek-
tów, które znają Państwo z lat ubiegłych, 
a których wznowienie czy kontynuację 
planujemy w roku 2016. 
Będziemy obecni na imprezach zna-
nych i cenionych w całej Polsce: Mię-
dzynarodowych Targach Turystyki Wiej-
skiej i Agroturystyki „Agrotravel” w Kiel-
cach, Targach Produktów Regionalnych 
i Ekologicznych „Regionalia” w Warszawie 
oraz Targach „Smaki Regionów” w Pozna-
niu. Na tych pierwszych w ubiegłym 
roku województwo mazowieckie zdo-
było II nagrodę w konkursie na najatrak-
cyjniejsze stoisko wystawiennicze. Nie 
kryjemy, że i teraz mamy ambicje poku-
sić się o targowe laury, a drogą do zdoby-
cia serc turystów i konsumentów będzie 
tym razem wspólny z województwem 
łódzkim projekt ponadregionalny „Pociąg 
do natury”. Prace przygotowawcze już 
się rozpoczęły. Zapraszamy do Kielc  
8–10 kwietnia, na „Regionalia” do Warsza- 
wy 22–24 kwietnia, a Poznań warto 
odwiedzić 24–27 września. 
Po rocznej przerwie, spowodowanej 
przejściem z okresu planowania UE 
2007–2013 na okres 2014–2020, wra-
camy do lubianych i cenionych autor-
skich konkursów Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich w województwie mazo-
wieckim – konkursu na najaktywniejszą 
liderkę wiejską, na najlepszą orkiestrę 
dętą oraz na najlepszą pracę magisterską 
dotyczącą rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich na Mazowszu. Wkrótce ogło-
szenia projektów, a teraz zachęcamy, by 
przypomnieć sobie poprzednie edycje 
i przygotować się do bieżących. 
Tradycyjnie KSOW będzie wspierał rów-
nież konkurs Nasze Kulinarne Dziedzic-
two, konkurs wiedzy obejmującej rolnic-
two ekologiczne i produkt ekologiczny 
pn. „Smak ekologicznej żywności” dla 

uczniów szkół podstawowych klas IV–VI 
oraz uczniów gimnazjów, a także Mazo-
wiecki Konkurs Serów Zagrodowych. 
Warto na bieżąco śledzić naszą stronę 
www.mazowieckie.ksow.pl i zaglądać 
regularnie do kolejnych numerów „Kro-
niki Mazowieckiej”. Tylko wtedy jest 
gwarancja, że nic z propozycji KSOW 
w roku 2016 nam nie umknie. 
A wśród nich znajdą się jeszcze: 

 ∙ Dożynki Województwa Mazowiec-
kiego (o terminie i lokalizacji tradycyj-
nie zdecyduje Zarząd Województwa 
Mazowieckiego),

 ∙ Dożynki Prezydenckie w Spale,
 ∙ X Mazowiecki Kongres Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (coroczne 
jesienne spotkanie mazowieckich 
samorządowców i przedstawicieli 
lokalnych grup działania),

 ∙ Dzień Ziemi 2016,
 ∙ XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa,
 ∙ Doroczne Forum Europejskiej Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego,

 ∙ Cykl szkoleń „Produkt lokalny i trady-
cyjny – identyfikacja i wprowadzanie 
na Listę Produktu Tradycyjnego”.

Piotr Marzec, Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny  

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich przeprowadziła nabór operacji wśród partnerów ze-
wnętrznych oraz stworzyła katalog wydarzeń własnych. Wiemy już, że wartościowych 
merytorycznie atrakcji KSOW w bieżącym roku nie zabraknie! 

„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 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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http://www.mazowieckie.ksow.pl

