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Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich jest skierowana do wszystkich 
zainteresowanych wsią i  rolnictwem. 
Wśród partnerów mamy zarówno sa-
morządy, lokalne grupy działania, 
przedsiębiorców, organizacje poza-
rządowe czy szkoły i  uczelnie wyższe. 
Chcemy za ich pośrednictwem docie-
rać nawet do jednostkowych gospo-
darstw, sołectw czy grup producenckich. Ponad 130 partnerów daje gwa-
rancję, że KSOW jest rozpoznawalna i każdy zainteresowany może skorzy-
stać z naszych propozycji. 

W liczbach można w uproszczeniu przyjąć, że KSOW rocznie orga-
nizuje 20-30 szkoleń i seminariów, 4-5 wyjazdów targowych, 2-3 wyjazdy 
studyjne, wydaje 4-5 wydawnictw własnych, a łączna liczba przedsięwzięć 
współorganizowanych przez KSOW przekracza setkę. 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich to przede wszystkim wymiana 
informacji, przekazywanie wiedzy i promocja. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się więc szkolenia i seminaria, wyjazdy studyjne w celu poznawania 
dobrych praktyk i prezentacje targowo – wystawiennicze. To, że z roku na 
rok bierze w nich udział coraz większa liczba zainteresowanych, to chyba 
największy sukces KSOW. 

KSOW będzie się rozwijać i  szukać nowych zarówno tematów, 
jak i sposobów realizacji założonych celów. Mam nadzieję, że dzięki temu 
przybywać będzie także partnerów, liczby przeprowadzonych przedsię-
wzięć, ale także wymiernych efektów w postaci mazowieckiej wsi ładniej-
szej, sprawniejszej w działaniu i zasobniejszej. 
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CZYM JEST KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

Zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 
20 września 2005 r. w  sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), każde państwo członkowskie w tym Polska tworzy Krajową 
Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 jako cel KSOW definiuje „wsparcie wdrażania i oceny 
polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, 
rozpowszechnianie oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród 
wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regional-
nym oraz wspólnotowym”. Zaproponowany cel zgodny jest z art. 4 rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz z Krajowym Planem Strategicz-
nym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podstawą realizacji ww. celu są działania zaplanowane do reali-
zacji w  ramach Planu Działania KSOW sporządzonego dla Sekretariatu 
Centralnego i 16 Sekretariatów Regionalnych (SR) na okres 2012-2013. 
Obecnie dla województwa mazowieckiego obowiązuje Plan Działania 
na lata 2012-2013 przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 
w dniu 27 września 2011 r.

Komórką organizacyjną wypełniającą zadania Sekretariatu Re-
gionalnego KSOW w województwie mazowieckim jest Biuro ds. obsługi 
Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Depar-
tamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Jest to komórka wy-
odrębniona ze struktur wdrażania PROW 2007–2013, podległa bezpo-
średnio Dyrektorowi Departamentu.

KTO MOŻE BYĆ PARTNEREM KRAJOWEJ SIECI  
OBSZARÓW WIEJSKICH 

Uczestnicy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zgodnie z  Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007-
2013) to podmioty, które aktywnie angażują się w  rozwój obszarów 
wiejskich oraz wyrażają chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji 
w tym zakresie. Są to przede wszystkim: urzędy administracji rządowej 
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zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpo-
wiedzialne za Fundusze Strukturalne; samorządy gmin i powiatów; orga-
nizacje branżowe; izby rolnicze; instytuty resortowe; jednostki naukowe 
oraz badawczo-rozwojowe; ośrodki doradztwa rolniczego; służby ochro-
ny przyrody; lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nie-
formalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym; szkoły średnie i wyż-
sze; organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno-spożywczym 
oraz biorące udział w programowaniu rozwoju lokalnego. Lista partne-
rów KSOW w  województwie mazowieckim na 30 listopada 2012 r. 
liczy 121 podmiotów i z miesiąca ma miesiąc stale rośnie. Podmioty 
te zostały Partnerami Sieci po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego 
opracowanego przez Sekretariat Centralny na stronie ksow.pl.

PLAN DZIAŁANIA SEKRETARIATU REGIONALNEGO KSOW  
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Działanie:
Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych 

praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie 
informacji na ich temat.

W ramach tego działania KSOW organizuje imprezy na temat dzia-
łań z zakresu kształtowania polityki wspierania rozwoju terenów wiejskich, 
perspektywy podejścia Leader w  Polsce i  Europie, przyszłości Wspólnej 
Polityki Rolnej, wpływu środków UE na rozwój obszarów wiejskich oraz 
promujących wszelkie programy i inicjatywy służące rozwojowi obszarów 
wiejskich (np. konferencje i  szkolenia) oraz konkursy (co najmniej dwa 
rocznie) mające na celu ukazanie najlepszych praktyk, projektów realizo-
wanych na terenie obszarów wiejskich, promocję dziedzictwa kulinarne-
go, rolnictwa ekologicznego oraz działań aktywizujących.

W 2012 roku do najważniejszych działań w tym obszarze należały:

 µ VI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich skupiający 
liczne grono samorządowców z województwa mazowieckiego, który od-
był się w dniach 25-26 października 2012 r. w Zegrzu. Celem Kongresu co-
rocznie jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie dotych-
czasowych działań samorządowych na terenach wiejskich, jak również 
omówienie kierunków rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r. 

 µ Konkurs „Przyjazna wieś 2012”. Bo kto z nas nie chciałby mieszkać 
w przyjaznej wsi? Wsi nowoczesnej, dobrze skomunikowanej, z pełną in-
frastrukturą? Wsi z odnowionym skwerem czy placem, ze świetlicą i pla-
cem zabaw dla najmłodszych? Wsi z wielofunkcyjnym boiskiem, zielonym 
parkiem i  ławkami w centrum? A takimi właśnie starają się być gminy – 
laureaci edycji konkursu 2011 – Borowie, Jabłonna Lacka i Lelis oraz Kału-
szyn, Suchożebry i Brochów oraz edycji 2012 – Borowie, Staroźreby i Po-
krzywnica oraz Kałuszyn i Głowaczów. 

MAZOWIECKA DRUŻYNA KSOW NA II LETNIEJ SPARTAKIADZIE KRAJOWEJ SIECI 
OBSZARÓW WIEJSKICH JAROCIN 2012
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Działanie:
Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyj-

nych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”.
W działaniu tym KSOW koncentruje się na wystawach i  targach, 

działalności edukacyjno-szkoleniowej i  publikacjach tematycznych. Te-
matycznie najwięcej propozycji składamy w zakresie wiedzy nt. produk-
tów tradycyjnych i  regionalnych na Mazowszu; rolnictwa ekologicznego 
i  promocji żywności ekologicznej, w  tym certyfikowanych gospodarstw 
ekologicznych; sieci dziedzictwa kulinarnego; grup producentów rolnych; 
zrównoważonego rozwoju z  uwzględnieniem ochrony środowiska; sie-
ci edukacyjnych gospodarstw agroturystycznych; turystyki wiejskiej czy 
propagowania rozwoju przedsiębiorczości i spółdzielczości i innych form 
aktywizacji. Współfinansujemy oraz bierzemy udział w  lokalnych impre-
zach, wystawach, targach krajowych i  zagranicznych mających na celu 
propagowanie i organizację m.in. wystaw okolicznościowych, degustację 
potraw tradycyjnych, regionalnej kultury i  historii, warsztatów etnogra-
ficznych, rozpowszechnianie wiedzy i wymianę doświadczeń.

Wśród tzw. „projektów sieciujących” Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich znajdziemy obecność na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

Agrotravel w Kielcach (turystyka wiejska). Ale prócz Kielc w planie działa-
nia KSOW w naszym regionie znalazły się też wystawy targowe np. w Ber-
linie (Fruit Logistica – handel i przetwórstwo owoców), w Warszawie (Targi 
Smaki Regionów „Regionalia” dla producentów żywności tradycyjnej i re-
gionalnej) czy Poznaniu. Oprócz imprez o dużym zasięgu lubimy poma-
gać także lokalnym festiwalom etnograficznym, pokazom kulinarnym czy 
niewielkim imprezom targowym w najbliższej okolicy (Mazowieckie Targi 
Rolne i  Przedsiębiorczości w  Sochaczewie, warsztaty etnograficzne „Ido 
Śwenta Żeglejnocy” w Ostrołęce, warsztaty „Ginące zawody” w Kadzidle). 

Wśród propozycji szkoleniowych KSOW znajdują się zarówno cy-
kle szkoleń jak i jednorazowe propozycje podnoszenia wiedzy i umiejęt-
ności. Z tegorocznych cykli w pierwszej kolejności należy wymienić sześć 
konferencji „Produkt tradycyjny i lokalny elementem promocji i szansą roz-
woju regionu” (konferencje organizowane od marca do listopada 2012). 
Natomiast z  jednorazowych szkoleń i  spotkań informacyjnych najważ-
niejsze dla KSOW w  bieżącym roku były szkolenia „Tradycyjne produkty 
kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza”; „II Kongres 
Demograficzny w Polsce”; „Uwarunkowania formalno – prawne i organiza-
cyjne tworzenia i działalności grup producentów rolnych” czy konferencja 
„Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony”. 

STOISKO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA TARGACH AGROTRAVEL 2012 w KIELCACH

MAZOWIECKIE DNI ROLNICTWA W PŁOŃSKU - POŚWIĘTNEM
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KSOW corocznie wspiera lub organizuje sztandarowe dla woje-
wództwa imprezy o  charakterze promocyjno – informacyjnym takie jak 
Dożynki Województwa Mazowieckiego (ostatnie miały miejsce w niedzielę 
26 sierpnia 2012 w Kozienicach); Mazowieckie Dni Rolnictwa (Płońsk – Po-
świętne); Dzień Kukurydzy i Buraka czy Warszawskie Święto Chleba. 

Działanie:
Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych 

grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń 
między lokalnymi grupami działania.

Tu najważniejsze dla KSOW są programy szkoleniowe dla przed-
stawicieli Lokalnych Grup Działania; konkursy lub publikacje na temat naj-
ciekawszych produktów turystycznych na obszarach wiejskich oraz iden-
tyfikacja partnerów zagranicznych dla LGD

Dotychczas wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza SA przeprowadzo-
no 4 dwudniowe cykle szkoleniowe dla Lokalnych Grup Działania (w tym 
dwa w 2012 roku) oraz konferencję „ Questing – produkt turystyki wiej-
skiej”. Kolejne propozycje już wkrótce. 

Działanie: 
Zarządzanie siecią.
Działanie podzielone jest na promocję w mediach (wkładki tema-

tyczne oraz audycje na temat rozwoju obszarów wiejskich na Mazowszu) 
oraz elementy systemu wizualizacji KSOW (gadżety i ulotki informacyjne 
z logo KSOW). 

Działanie:
Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej 

i transnarodowej.
Proponujemy cykl wizyt krajowych i  zagranicznych w  związku 

z wymianą doświadczeń i dobrych praktyk, w tym udział w kampanii edu-
kacyjno-promocyjnej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

Chcemy podglądać lepszych od siebie, bardziej doświadczonych, 
stosujących nowatorskie pomysły i  rozwiązania. To zawsze daje impuls 
do rozwoju. Dlatego KSOW włącza się aktywnie w organizację czy współ-
organziację wyjazdów studyjnych zarówno w kraju jak i w zjednoczonej 
Europie. Dotychczas odwiedziliśmy Finlandię, Holandię, Irlandię, Austrię, 
Włochy i Hiszpanię. W 2012 roku natomiast Portugalię i Danię. 

Działanie:
Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym mię-

dzynarodowej.
W  ramach tego działania zakładamy współpracę ze szkołami 

wyższymi i jednostkami badawczo – rozwojowymi (dofinansowanie kon-
ferencji i sympozjów naukowych lub popularno – naukowych poświęco-
nych rozwojowi obszarów wiejskich na Mazowszu, a  także opracowanie 
treści, druk publikacji o  charakterze informacyjnym na temat obszarów 
wiejskich) oraz aktywizację partnerów sieci w rozwój obszarów wiejskich.

W ramach tego działania uczestniczymy np. w Letniej Spartakia-
dzie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a nawet byliśmy organizatorami 
jej pierwszej edycji. To oprócz rywalizacji sportowej, okazja do spotkania 
działaczy LGD, wymiany doświadczeń i  pogladów. W  2012 roku hasłem 
przewodnim spartakiady była turystyka wiejska. 

Działanie:
Wymiana wiedzy oraz polityki w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich.
KSOW w  działaniu tym organizuje konkurs na najlepszą pracę 

magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich wraz z publikacją zwy-

DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KOZIENICE 2012
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cięskiej pracy, chcemy także w najbliższym czasie przeprowadzić badania 
naukowe i  analizy obejmujące wpływ środków UE na rozwój obszarów 
wiejskich, projektów wchodzących w zakres wybranych lokalnych strate-
gii rozwoju oraz potrzeby i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w woje-
wództwie mazowieckim, w  tym analizy zasobów cennych przyrodniczo. 
Do prac bieżących należy także prowadzenie strony internetowej Sekreta-
riatu Regionalnego KSOW www.mazowieckie.ksow.pl. 

Rozpoczęty w 2011 roku „Konkurs na najlepszą pracę magisterską 
poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w województwie mazowiec-
kim” wyróżnił Panie: Sylwię Łubek za pracę „Wyznaczniki konkurencyjności 
na rynku owoców i warzyw w skali regionu przed i po integracji z UE na 
przykładzie województwa mazowieckiego” oraz Martynę Skalską za pracę 
„Lokalna samorządność społeczności Podkowy Leśnej jako egzemplifika-
cja idei społeczeństwa obywatelskiego”. W 2012 roku do konkursu z cen-
nymi nagrodami 7.000, 5.000 oraz 3.000 zł przystapiło już 8 magistrantów. 
Choć wiemy, że wybór tematu pracy magisterskiej nigdy nie jest prosty to 
Samorząd Województwa Mazowieckiego zachęca do badań naukowych 
nad naszą rodzimą wsią i naszym rolnictwem. Bo każde świeże spojrzenie 
na te tematy może być pomocne w planowaniu i realizacji strategii rozwo-
ju naszego regionu.

WYJAZD STUDYJNY SOŁTYSÓW NA OPOLSZCZYZNĘ 
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