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Uwaga, konkurs!
Zaprojektuj logo 
„Przyjazna Wieś”

Sekretariat Centralny 
Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich ogłasza konkurs 
na zaprojektowanie znaku 

graficznego (logo), który 
promowałby najlepsze projekty 

infrastrukturalne realizowane  
na terenach wiejskich. 

Wyłonione w ten sposób logo będzie wykorzystywa-
ne do identyfikacji wizualnej Konkursu „Przyjazna 
Wieś”, zarówno w formie papierowej (banery), jak  
i elektronicznej na stronach internetowych instytucji 
zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno pojedyncze 
osoby, jak i zespoły. Ich prace powinny charakteryzo-
wać się wysokim poziomem artystycznym, spełniać 
rolę promocyjną oraz  informacyjną. 

Projekt logo powinien:
	być niezależny od środków powielania 

(uniwersalny) i łatwy do skalowania, 
	nadawać się do wykorzystania na materiałach 

promocyjnych i informacyjnych (plakaty, banery), 
	być wykonany w dowolnej technice graficznej 

nadającej się do wykorzystania, 
	składać się z kombinacji znaku graficznego 

i wyrazów zawierających nazwę konkursu. 

Pracę konkursową należy wykonać: 
	w formie kolorowego wydruku w rozmiarze 

15 cm x 15 cm w formacie A4. Na odwrocie 
powinno znaleźć się 6-cyfrowe hasło,

	w formie czarno-białego wydruku w rozmiarze 
15 cm x 15 cm w formacie A4. Na odwrocie 
powinno znaleźć się 6-cyfrowe hasło,

	w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD 
w formacie wektorowym cdr lub eps lub  
w formatach BMP lub JPG, 300 DPI. 

Nośnik powinien być oznaczony 6-cyfrowym ha-
słem, identycznym jak w wersji papierowej. Do pro-

jektu należy dołączyć kopertę z tym samym hasłem  
6-cyfrowym, które widnieje na pracach, z dopiskiem: 
Konkurs zaprojektuj logo „Przyjazna Wieś”. 

W kopercie należy umieścić: powtórzone 6-cyfrowe  
hasło, zgłoszenie konkursowe oraz oświadczenie 
(znajdują się na stronie www.ksow.pl). 

W Konkursie będą rozpatrywane prace, które zostaną do-
starczone do 30 czerwca 2010 r., do godz. 14.00 (decy-
duje data wpływu) w zamkniętej kopercie na adres:

Sekretariat Centralny 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
pokój nr 481
z dopiskiem 
"Konkurs na logo Konkursu „Przyjazna Wieś”. 

Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować 
do pracowników Sekretariatu Centralnego KSOW:
1) Izabeli Kurek
tel. (22) 623 18 19
e-mail: izabela.kurek@minrol.gov.pl
2) Doroty Lawery
tel. (22) 623 25 84
e-mail: dorota.lawera@minrol.gov.pl
 
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 
5000 zł brutto. Regulamin konkursu znajdą Państwo 
na stronie www.ksow.pl.



Szanowni Państwo!
Doświadczenia zdobyte w okre-

sie pierwszych dwóch lat funkcjo-
nowania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich pokazują, że Sieć służy 
przede wszystkim integracji śro-
dowisk wiejskich, co przekłada się 
między innymi na podniesienie 
poziomu aktywności społecznej 
mieszkańców wsi i ich uczestnictwa 
w życiu społeczno–gospodarczym.

W  proces ustalania i  realiza-
cji planów działania KSOW włą-
czono wiele podmiotów aktyw-
nie zaangażowanych w  rozwój 
rolnictwa i  obszarów wiejskich., 
a  przede wszystkim samorządy 
województw, gmin i powiatów, or-
ganizacje branżowe, izby rolnicze, 
instytuty resortowe, organizacje 
pozarządowe, jednostki badaw-
czo-rozwojowe i  ośrodki doradz-
twa rolniczego.

Przedsięwzięcia, jakie podjęto 
w  ramach realizacji „Planu dzia-
łania KSOW na lata 2008-2009” 
nakierowane zostały na propago-
wanie zrównoważonego rozwoju 
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» SPIS TREŚCI

obszarów wiejskich z  uwzględnie-
niem poszanowania lokalnych 
tradycji i ochrony dziedzictwa kul- 
turowego wsi. Od początku funk-
cjonowania Krajowa Sieć Obsza-
rów Wiejskich promowana była 
poprzez kampanie medialne oraz 
różnorodne inicjatywy partnerów. 
Na wszystkich szczeblach admini-
staracyjnych organizowano mię- 
dzy innymi: spotkania, konferen-
cje, szkolenia, konkursy, seminaria, 
które przyczyniły się między inny-
mi do przyspieszenia rozwoju ob-
szarów wiejskich.

Koniec ubiegłego roku to także 
praca nad nowym „Planem dzia-
łania KSOW na lata 2010–2011”. 
Nadrzędną misją nowego Planu 
jest służenie przede wszystkim 
lepszemu przepływowi informacji 
pomiędzy instytucjami i organiza-
cjami zaangażowanymi w  dzia-
łania na rzecz polskiej wsi. Kiero-
wany przeze mnie resort dąży do 
tego, aby Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich stała się forum aktywnej 
wymiany dobrych praktyk, wie-

dzy i  doświadczeń we wdrażaniu 
programów oraz projektów, które 
będą służyć mieszkańcom obsza-
rów wiejskich.

Chciałbym podkreślić także, 
że przyjęty plan zapewnia możli-
wość organizowania konferencji 
i  seminariów międzynarodowych, 
z  udziałem przedstawicieli krajów 
członkowskich UE, w  celu zapre-
zentowania polskiej wizji wspólnej 
polityki rolnej i  polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Aktywność 
KSOW w tym zakresie będzie szcze-
gólnie istotna podczas polskiej pre-
zydencji w UE w II połowie 2011 r.

Zachęcam Państwa do lektury 
Biuletynu KSOW i  zapoznania się 
z  artykułami problemowymi oraz 
informacjami przedstawiającymi 
szeroką gamę imprez i  wydarzeń, 
których organizatorami lub współ-
organizatorami były sekretariaty 
regionalne.

Marek Sawicki
MINIStEr rOlNICtWA
I rOZWOjU WSI
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1. Panie Ministrze, jakie doświadczenia dla przyszłości KSOW wypływają 
według Pana z zakończonej  realizacji pierwszego „Planu działania KSOW 
na lata 2008–2009”?

Pierwsze lata funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i do-
świadczenia z realizowanych przedsięwzięć w ramach „Planu działania 
KSOW 2008–2009” pokazują, że jest to bardzo cenny i  potrzebny in-
strument w integracji środowisk wiejskich oraz promocji rolnictwa i ob-
szarów wiejskich. Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne KSOW 
wspólnie z  partnerami KSOW podejmują liczne inicjatywy, aby go jak 
najlepiej wykorzystać. Od początku funkcjonowania promują KSOW po-
przez kampanię medialną oraz współorganizowanie i dofinansowywa-
nie różnorodnych inicjatyw partnerów. Aby zrealizować założone zada-
nia, organizowane były na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym 
m.in. spotkania, konferencje, szkolenia, konkursy, seminaria i  sieci eks-
perckie. Przyczyniają się one do coraz efektywniejszego i dynamicznego 
rozwoju obszarów wiejskich. Wymiana informacji i  rozpowszechnianie 
dobrych praktyk w  zakresie realizowanych programów dotyczących 
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich mają pozytywny wpływ na po-
prawę wdrażania instrumentów rozwoju wspomnianych obszarów oraz 
pozwalają efektywnie ocenić realizację tych instrumentów.

W styczniu br. został uruchomiony portal internetowy Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich www.ksow.pl. Jest to narzędzie służące do efektyw-
nego i szybkiego przekazywania informacji i wiedzy na temat szeroko ro-
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Rozmowa z aRtuRem 
Ławniczakiem 
PodsekRetaRzem stanu 
w ministeRstwie 
Rolnictwa i Rozwoju 
wsi

Dotychczasowe doświadczenia 
i nowy „Plan działania Krajowej Sieci  
Obszarow Wiejskich na lata 2010-2011”            
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zumianego rozwoju obszarów wiejskich wśród podmiotów zaangażowa-
nych w rozwój tych obszarów oraz partnerów KSOW. Mam także nadzieję, 
że zakres funkcjonowania portalu oraz jego zawartość merytoryczna 
będą znacząco przyczyniać się do realizacji działań zaplanowanych 
w ramach kolejnych dwuletnich planach działania KSOW. Na portalu 
tym znajdą się użyteczne linki do innych stron, bogate bazy danych, 
a przede wszystkim forum dyskusyjne służące wymianie opinii.

2. Organizacje wiejskie już od 2006 roku postulowały Komisji Europejskiej 
oraz rządom poszczególnych krajów członkowskich, aby tworzone w nowym 
okresie programowania krajowe sieci obszarów wiejskich obejmowały możli-
wie szeroki krąg zainteresowanych. Wnioskowano także, aby były otwarte dla 
nowych podmiotów i elastyczne w reagowaniu na potrzeby oraz nie były zbyt 
sformalizowane, ale „przyjazne dla użytkownika”. Jak Polska poradziła sobie  
z tymi postulatami?

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Polsce stanowi przyjazną platfor-
mę współpracy i wymiany doświadczeń między podmiotami zaangażo-
wanymi w rozwój polskiej wsi. Od chwili utworzenia KSOW ma charakter 
otwarty. Dlatego do realizacji działań KSOW włączone zostały struktury 
administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz 
zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obsza-
rów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na 
lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego  
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Są to przede wszystkim  samorządy woje-
wództw, gmin i powiatów, organizacje branżowe, izby rolnicze, instytuty 
resortowe, organizacje pozarządowe, jednostki badawczo-rozwojowe, 
ośrodki doradztwa rolniczego, służby ochrony przyrody, lokalne grupy 
działania oraz sieci i porozumienia wymienionych jednostek. Można 
więc powiedzieć, że uczestnikami KSOW są podmioty aktywnie zaanga-
żowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, działające zarówno na 
poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym.

 Wykaz partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przygotowany 
na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych do bazy partne-
rów KSOW, jest na bieżąco aktualizowany przez sekretariaty regionalne  
i Sekretariat Centralny KSOW, po czym zamieszczany na stronach  internetowych.

3. Jaki jest główny cel działania KSOW?
Głównym celem działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest 

„wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 
oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji 
i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na 
poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”. Przyjęty cel zgod-
ny jest z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz z Krajowym 
Planem Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Wyżej wymieniony cel realizowany jest przede wszystkim poprzez 
przedsięwzięcia zaplanowane w  ramach dwuletnich planów działania fo
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KSOW, przygotowywanych przez Sekretariat Centralny we współpracy 
z 16 sekretariatami regionalnymi. Zgodnie z art. 68 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1698/2005, plan działania jest dokumentem, który zawiera szcze-
gółowy opis przedsięwzięć realizowanych w ramach KSOW. Z uwagi na 
konieczność zachowania ciągłości zadań realizowanych przez KSOW, 
z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb, plany działania przygoto-
wywane są w dwuletnich okresach, rozpoczynając od lat 2008–2009.

Aby określić priorytety KSOW, rekomendować działania oraz na 
bieżąco monitorować prace KSOW, powołana została Grupa Robocza  
ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (na podstawie Zarządzenia Nr 47 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r.). Składa się ona 
z  przedstawicieli administracji publicznej, samorządu terytorialnego 
oraz reprezentantów organizacji i instytucji zaangażowanych w rozwój 
obszarów wiejskich. Do jej zadań należy również powoływanie tema-
tycznych grup roboczych i kierowanie ich pracami.

Na podstawie uchwały podjętej przez Grupę Roboczą, powołano 
grupę tematyczną do spraw podejścia Leader. W  ramach KSOW po-
wołane zostaną inne grupy tematyczne. Pierwsza z nich pracuje już od  
24 listopada 2009 roku.

4. Jak przebiegały prace nad utworzeniem „Planu działania KSOW na lata 
2010–2011”?

Dzięki wysiłkowi partnerów KSOW oraz pracowników sekretariatów regio-
nalnych KSOW i Sekretariatu Centralnego przygotowano optymalny, uwzględ-
niający interesy wszystkich stron „Plan Działania KSOW na lata 2010–2011”.

Ustalono też pakiet zadań, poprzez które realizowane będą cele 
KSOW w  następnych dwóch latach. Harmonogram prac nad doku-
mentem został opracowany w taki sposób, aby zapewnić partnerom 
jak najszerszy udział w  jego tworzeniu. Każdy z  nich mógł aktywnie 
uczestniczyć w  tworzeniu regionalnych planów działania i  zgłaszać 
propozycje swoich inicjatyw. Sekretariaty regionalne KSOW podczas 
tworzenia swoich planów działania zwracały szczególną uwagę na po-
trzebę konsultacji społecznych projektów planów, przeprowadzanych 
w  taki sposób, aby w  pełni odzwierciedlały one potrzeby regional-
nych społeczności i były zgodne z obowiązującymi przepisami. Wiel-
ką wagę przywiązywano także do konsultacji planów regionalnych 
z  izbami rolniczymi oraz organizacjami reprezentującymi rolników, 
czyli najbardziej zainteresowaną grupę społeczną w zakresie działal-
ności KSOW. Na spotkaniach ogólnopolskich natomiast wymieniono 
doświadczenia na temat metod tworzenia planów działania i nowator-
skich inicjatywach podejmowanych w ramach KSOW, a także na temat 
przykładów dobrego modelu współpracy regionalnej z samorządem 
rolniczym i innymi partnerami KSOW.

Przyjęty tryb pracy pozwolił na stworzenie wielu ciekawych inicja-
tyw na wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym i centralnym. 
Na podstawie zgłoszonych propozycji opracowany został projekt 
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Współpraca z partnerami społecznymi to filar KSOW
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„Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010–
2011”, który przedstawiono do publicznych konsultacji.

Opracowany „Plan działania” został pozytywnie oceniony 24 listo-
pada 2009 r. przez, powołaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Grupę Roboczą do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  Wobec 
powyższego, w dniu 27 listopada 2009 r., z upoważnienia ministra 
właściwego ds. rozwoju wsi, zatwierdziłem „Plan działania Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010 – 2011”.

5. Jakie priorytety i zadania zostały przyjęte do realizacji w „Planie działa-
nia KSOW na lata 2010–2011”?

W  ramach „Planu działania KSOW na lata 2010–2011” realizowane 
będą następujące priorytety:
» Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochro-

ny środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wykorzy-
stania energii ze źródeł odnawialnych.

» Lokalna tradycja, jako element rozwoju obszarów wiejskich w regio-
nach polskich.

» Wzmacnianie rozwoju lokalnego poprzez zwiększanie efektywności 
realizacji lokalnych strategii rozwoju.

» Aktywizacja i wzmacnianie działań partnerów sieci na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich.

» Wzmocnienie systemu oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Na podstawie ww. priorytetów w „Planie działania KSOW na lata 2010 
–2011” przyjęte zostały do realizacji następujące główne działania:
1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych 

praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekaza-
nie informacji 
na ich temat.

2. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz 
organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”.

3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych 
grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana 
doświadczeń między lokalnymi grupami działania.

4. Zarządzanie siecią.
5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej 

i transnarodowej.
6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym 

międzynarodowej.
7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju  

obszarów wiejskich.

Dziękuję Panu Ministrowi za rozmowę.
(rOZMOWę PrZEPrOWADZIł ANDrZEj SOBIESZEK 
KOOrDyNAtOr ZESPOłU rEDAKCyjNEgO BIUlEtyNU KSOW).
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Wsparcie dla młodych rolników  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2007 – 2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt 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

Warszawa, styczeń 2010 r.

N
O

W
O

C
Z E S N A  W

I

E
Ś

 
T

O
 

K
O

R
Z

Y
ŚĆ DLA M

I

A
S

T
A

• E D Y C J A

L I M I T O W A N A

PUBLIKACJA PRZYGOTOWANA SPECJALNIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Ulotka w wersji elektronicznej, którą MRiRW 
przygotowało dla młodych rolników
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Dyskusja na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 29 marca  
i doświadczenia z podejmowanych działań w ramach realizacji „Planu działania KSOW 2008–2009” 
pokazały, że nadal istnieje konieczność optymalizacji działania KSOW. Zainteresowanie urucho-

mionym portalem internetowym www.ksow.pl spowodowało, ze podjęte zostały prace nad 
zwiększeniem jego wydajności i uruchomieniem nowych funkcji. Z portalu korzystają 

również partnerzy zagraniczni. Dostępna jest angielska wersja portalu. Wkrótce uru-
chomiona zostanie  francuska i niemiecka wersja językowa.

Stale rośnie liczba partnerów KSOW. Obecnie wpisanych do bazy partnerów jest 
ponad 1200 różnego rodzaju pomiotów (lokalnych grup działania, organizacji po-

zarządowych, samorządów województw, gmin i powiatów, organizacji branżo-
wych, izb rolniczych, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych, ośrodków 
doradztwa rolniczego), a ponad 50 oczekuje na wpis. Tak duża liczba różnorod-
nych partnerów skłania nas do wypracowania nowej formuły współpracy, ba-
zującej na coraz ściślejszym partnerstwie. W związku z tym, w najbliższym 
czasie zostanie przebudowany skład grupy roboczej, zgodnie z decyzją Grupy 

Roboczej ds. KSOW.
MIChAł MArCINIAK 
DyrEKtOr DEPArtAMENtU rOZWOjU OBSZAróW WIEjSKICh 

W MINIStErStWIE rOlNICtWA I rOZWOjU WSI

Informacje z Sekretariatu Centralnego 
Krajowej Sieci obszarów wiejskich
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III posiedzenie grupy roboczej ds. KSow 

29 marca 2010 r. w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi  odbyło się III posiedzenie 
Grupy Roboczej ds. KSOW. Po-
siedzeniu przewodniczył pod-
sekretarz stanu w MRiRW Artur 
Ławniczak, a poprowadził je dy-
rektor Departamentu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich Michał 
Marciniak. 

Podczas spotkania:
 pozytywnie zaopiniowano 

sprawozdanie z realizacji pla-

nu działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 
2008 – 2009;

 przedstawiono  informacje 
w sprawie stanu prac grupy 
tematycznej ds. podejścia 
Leader;

 powołano grupę tematycz-
ną pn. „Zrównoważony roz-
wój obszarów wiejskich”;

 zaakcentowano koniecz-
ność powołania w najbliż-
szym czasie grup tema-

tycznych pn. „Wieś w nowej 
gospodarce” oraz  „Polityka 
rolna po 2013 r.”;

 omówiono sprawy doty-
czące zmiany składu Gru-
py Roboczej;

 zaprezentowano założenia 
do dokumentu „Kierunki 
rozwoju obszarów wiejskich 
– zarys strategii rozwoju ob-
szarów wiejskich”.

PrZEMySłAW SAltArSKI
SEKrEtArIAt CENtrAlNy KSOW

Podsumowanie dziaŁań i omówienie kieRunków Rozwoju obszaRów 
wiejskich – to tematy, któRymi zajmowaŁa się GRuPa Robocza ds. ksow.

usPRawnienie dziaŁania ksow
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Pragniemy podzielić się z  Pań-
stwem efektami pracy Sekretariatu 
Regionalnego KSOW na terenie Dol-
nego Śląska. Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich działa w Polsce już rok. Do-
kładamy wszelkich starań, aby moty-
wować zaangażowane podmioty do 
wstąpienia w  struktury Sieci i  aktyw-
nego włączenia się w realizację celów 
KSOW. Celem nadrzędnym są dla nas 
otwartość na bilateralną współpracę i wymiana do-
świadczeń.

Obecnie współpracę w  ramach Sieci zadekla-
rowało 65 podmiotów reprezentujących sektory: 
publiczny, pozarządowy oraz prywatny. Z  powo-
dzeniem zrealizowaliśmy wspólne działania objęte 
Planem działania KSOW w 2009 roku. Przy wspar-
ciu działalności Sieci doskonale rozwija się kultura 
ludowa i  lokalna tradycja, co wzmacnia poczucie 
tożsamości mieszkańców regionu. Na dzisiejszy 
kształt kultury i  tradycji Dolnego Śląska miało 
wpływ wiele narodowości, które ją zamieszkiwały. 
Swoje zwyczaje kultywują tutaj zarówno mieszkań-
cy wywodzący się m.in. z terenów Kresów Wschod-
nich i Polski Centralnej. Dlatego tak istotne jest, aby 
miejscowa ludność utożsamiając się z  regionem, 
troszczyła się o dobro swoich „małych ojczyzn”.

Szkolenia szansą na podjęcie działań
Zachęcamy do podjęcia oddolnych inicjatyw 

i  tworzymy możliwość merytorycznego przygo-
towania lokalnych społeczności, organizując licz-
ne szkolenia i  wyjazdy studyjne, adresowane do 
partnerów KSOW. W  2009 roku, dzięki środkom 
pochodzącym z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 

Kształtujemy wiejską
przestrzeń regionu

doświadczenia sekRetaRiatu ReGionalneGo kRajowej sieci  
obszaRów wiejskich w województwie dolnośląskim. 

120 osób z  Lokalnych Grup Działania 
Dolnego Śląska uczestniczyło w  wyjaz-
dowych szkoleniach tematycznych. Sta-
rannie dobrana tematyka była efektem 
ankiety wypełnionej przez Lokalne Grupy 
Działania, w której zgłosiły potrzebę doty-
czącą poszerzenia wiedzy niezbędnej do 
prawidłowego funkcjonowania i realizacji 
projektów.

Targi i wystawy okazją do promocji
Wydarzenia targowo-wystawiennicze są do-

skonałą okazją do promowania produktów regio-
nalnych, działalności agroturystycznej, turystyki 
wiejskiej oraz dobrej żywności, kuchni regionalnej 
i rękodzieła.

Wszystkie te działania finansowane są ze środ-
ków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wystawcy 
z Dolnego Śląska prezentowali produkty i przetwo-
ry z  branży rolno-spożywczej na Międzynarodo-
wych Targach „Grüne Woche” w Berlinie.

Od lutego do maja promowaliśmy dolnośląskie 
produkty zarówno na terenie kraju jak i na arenie 
międzynarodowej:
» Międzynarodowe targi Żywności Ekologicznej

Bio-Fach 2009 – Norymberga,
» Międzynarodowe targi Żywności Ekologicznej 

„EKOgAlA” – rzeszów,
» Międzynarodowe targi turystyki Wiejskiej

i Agroturystyki AgrOtrAVEl – 2009 Kielce.

Dzięki środkom pochodzącym z  budżetu Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich 8 Lokalnych Grup Dzia-
łania oraz 10 przedsiębiorstw branży rolno-spożyw-
czej z regionu uczestniczyło w Międzynarodowych 
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Targach Wyrobów Spożywczych i Gastronomii Pola-
gra Food. Obok nich zaprezentowali swoje produkty 
wystawcy z niemal 40 krajów świata, m.in.: Hiszpa-
nii, Niemiec, Grecji, Austrii, Portugalii, Turcji, Chin, Sri 
Lanki, a także Litwy, Czech i Słowacji. Warto wspo-
mnieć, że przedstawiciele Dolnego Śląska otrzymali 
w trakcie tych targów nagrody „Perła 2009”:
– za musztardę z gruszek – Pani Halina Przystupa 

z miejscowości Obora w gminie Lubin,
– za zrazy z jelenia i barszcz łużycki – Restauracja 

„Leliwa” z Leśnej.  

Motywujące konkursy
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich służy także 

wzmocnieniu najlepszych praktyk realizowanych 
na obszarach wiejskich, poprzez realizację konkur-
sów:
»  „Na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 

»Zielone lato«”,
» „Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne”,
»  „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”,
» „Piękna wieś dolnośląska 2009”,
» „Przyjazna wieś”.

Konkursy cieszyły się zainteresowaniem, a  lau-
reat konkursu „Przyjazna wieś” na etapie regio-

nalnym Gmina Radków odniosła sukces na szcze-
blu ogólnopolskim – zajęła III miejsce za projekt  
pt: „Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej”.

 
Wyjazdy studyjne
Wiadomo, że najefektywniej uczymy się przez 

doświadczenie, dlatego w  2009 roku zorganizo-
waliśmy liczne wyjazdy studyjne. Jednym z  nich 
była organizowana we współpracy z  Saksońskim 
Ministerstwem Środowiska i  Rolnictwa w  Dreźnie 
trzydniowa podróż studyjna do Saksonii. Partnerzy 
Sieci zapoznali się z przedsięwzięciami finansowa-
nymi ze środków rządu Wolnego Państwa Saksonii 
oraz ze środków pochodzących z budżetu UE. Kon-
takty nawiązane z  tamtejszymi samorządowcami, 
przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za 
wdrażanie działań PROW, instytucji zajmujących 
się kształtowaniem przestrzeni wiejskiej w Saksonii 
oraz Lokalnymi Grupami Działania, procentują już 
dziś pomysłami na realizację wspólnych projektów 
(LGD). Partnerzy KSOW oceniają nasze spotkania 
jako bardzo owocne. Dlatego na II kwartał 2010 r. 
planujemy wyjazd studyjny dla partnerów KSOW 
do Środkowej Jutlandii.

Konferencje – platforma wymiany
dobrych praktyk
Pisząc o  działaniach zrealizowanych w  ra-

mach „Planu działania KSOW” w  roku 2009, 
warto wymienić współfinansowane ze środ-
ków schematu III Pomocy Technicznej Pro-
gramu Rozwoju Obszarów na lata 2007–2013 
dwie istotne dla naszego regionu konferen-
cje. Pierwsza z  nich zainaugurowała w  kwiet-
niu 2009 Krajową Sieć Obszarów Wiejskich na 
Dolnym Śląsku. Druga, zorganizowana pod 
patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
pt. „Perspektywy Rozwoju Obszarów Wiejskich 
– Doświadczenia Regionów”, była ważnym ele-
mentem służącym prezentacji dobrych prak-
tyk realizowanych w  ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
zarówno na szczeblu regionu, jak i przestrzeni 
międzynarodowej. Uczestniczyli w niej przed-

stawiciele 10 regionów partnerskich Dolnego Śląska  
(m in. z Czech, Niemiec, Austrii, Włoch, Szwecji, Wiel-

Gmina Radków – Centrum Inicjatyw Społecznych w Ścinawce Górnej. 
Laureat I miejsca w konkursie „Przyjazna wieś” na etapie regionalnym 
i III miejsca na etapie ogólnopolskim | Fot. KSOW

» AKTUAlNOŚCI
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kiej Brytanii), prezentując sposoby funkcjonowania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w  regionach. 
A  także przykładowe rozwiązania, w  tym dobre 
praktyki w  ramach osi IV LEADER. W  drugim dniu 
konferencji goście wzięli udział w podróży studyjnej 
do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie.

Dzięki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Woje-
wództwo Dolnośląskie zostało członkiem Europej-
skiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Odnowy Wsi ARGE z siedzibą w Wiedniu. W 2010 roku 
planowane jest przystąpienie do Europejskiej Sieci 
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, której oj-
czyzną jest Szwecja. Członkostwo Dolnego Śląska 
w ARGE niewątpliwie przyczyni się do podniesienia 
poczucia własnej wartości i poziomu motywacji oraz 
zaangażowania mieszkańców obszarów wiejskich. 
Kształcenie i  wspieranie naszej kadry w  zakresie 
wiedzy fachowej zrównoważonego rozwoju ob-
szarów wiejskich, jak również dzielenia się wiedzą 
i wymiana doświadczeń jest istotnym aspektem na-
szej pracy. Jako pełnoprawny członek ARGE region 
Dolnego Śląska uczestnicy w  tegorocznej edycji 
konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2010. 
W  tym konkursie reprezentuje go gmina Dzierżo-
niów. Z niecierpliwością i dużą nadzieją oczekujemy 
na werdykt.

 
Co nas czeka w 2010 roku?
Obecnie rozpoczynamy kolejny okres dla „Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich”, bogatszy o doświadczenia 
z roku ubiegłego. Przystępując do realizacji kolejnego 
„Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 
lata 2010–2011”, będziemy kontynuować dotychczaso-
wą działalność i dążyć do osiągnięcia założonych prio-
rytetów. W roku 2010 zapraszamy osoby zainteresowa-
ne do udziału w naszych konkursach: „Na najciekawszą 
kronikę Kół Gospodyń Wiejskich” oraz wojewódzkiego 
etapu konkursu „AGROLIGA 2010”. Tradycyjnie już, ser-
decznie zapraszamy członków Lokalnych Grup Działa-
nia na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. 
Jesteśmy otwarci na potrzeby i  uwagi usprawniające 
wzajemną komunikację. Ważnym elementem „Planu 
działania KSOW”, realizowanym w tym roku, są liczne 
wizyty studyjne w  europejskich regionach partner-
skich Dolnego Śląska, a także seminaria krajowe i mię-
dzynarodowe dla partnerów KSOW.

Producenci i przetwórcy z branży rolno-spożywczej, 
lokalni wytwórcy i  rękodzielnicy, właściciele gospo-
darstw agroturystycznych będą mieli okazję zaprezen-
tować się na naszym stoisku. To wszystko w  ramach 
finansowanych z  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
wydarzeń targowo-wystawienniczych oraz imprez 
promujących tradycyjne produkty regionalne i  zwy-
czaje z nimi związane. Chcemy utrzymywać ten kieru-
nek działania, ponieważ widzimy, jak ważną sprawą dla 
uczestników jest kontynuowanie spotkań i konferencji.

Dziękujemy Państwu za aktywny udział w  realiza-
cji projektów wynikających z  zakończonego „Planu 
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 
2008-2009” i pragniemy zachęcić do jeszcze większego 
zaangażowania w działalność partnerską na obszarach 
wiejskich. Jesteśmy świadomi, że owocnie zrealizowali-
śmy większość zamierzonych celów i odnieśliśmy duży 
sukces.  W kolejnym okresie obowiązywania nowego 
Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, tj. 
w latach 2010–2011, mamy nowe cele, wyzwania i cie-
kawe projekty. Dziękujemy za wskazówki przekazane 
w  ramach konsultacji społecznych i  zapraszamy do 
wspólnego działania. 

ANNA tErlECKA
SEKrEtArIAt rEgIONAlNy KSOW WOjEWóDZtWA DOlNOśląSKIEgO, 

tEl. 71 776 91 64, ANNA.tErlECKA@UMWD.Pl

Partnerstwo Dobra Widawa. Wizytacja projektów  
LEADER w Saksonii 12-14.12.2009 r. | Fot. KSOW

» AKTUAlNOŚCI
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Projekt „Zrównoważony rozwój obszarów wiej-
skich” to jedno z zagadnień, w jakie Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi angażuje się w ramach Stra-
tegii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Chcemy przy-
bliżyć Państwu założenia ww. projektu oraz samej 
Strategii, a także zaprosić do współpracy. Zaprosze-
nie to jest w szczególności kierowane do partnerów 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, gdyż omawiany 
projekt jest realizowany poprzez tę instytucję.

Opracowanie i oficjalne przyjęcie Strategii UE 
dla regionu Morza Bałtyckiego stało się szansą dla 
zacieśnienia współpracy w regionie Morza Bałtyc-
kiego na wielu płaszczyznach, także w zakresie roz-
woju obszarów wiejskich. 

Przyjęcie Strategii nie wiązało się z żadnymi do-
datkowymi środkami dla krajów członkowskich UE 
– Komisja nie proponowała dodatkowego finanso-
wania ani innych zasobów. Być może w przyszłości 
sytuacja ta się zmieni, na co m.in. wskazuje decyzja  
Parlamentu Europejskiego o  przeznaczeniu bardzo 
ograniczonych środków na realizację Strategii. 

Nie przewiduje się powstania nowych instytu-
cji, które wdrażałyby Strategię. Jej realizacja ma 

Projekt flagowy
wsPóŁPRaca na Rzecz obszaRów wiejskich w Ramach stRateGii ue dla 
ReGionu moRza baŁtyckieGo – PRojekt flaGowy „zRównoważony Rozwój 
obszaRów wiejskich”.

W 2007 r. Komisja Europejska została 
zobowiązana do przygotowania 
kompleksowej Strategii Unii 
Europejskiej dla regionu  
Morza Bałtyckiego (mandat  
do opracowania ww. dokumentu 
został określony w konkluzjach 
Rady Europejskiej z grudnia 2007 r.). 
W związku z tym, po ponad rocznych 
pracach w czerwcu 2009 r. został 
wydany komunikat KE w tej sprawie. 
Przygotowany został także Plan 
Działań dla tej Strategii. 
Oficjalne zatwierdzenie Strategii 
miało miejsce w październiku 2009 r. 
(na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych 
i Stosunków Zewnętrznych Unii 
Europejskiej 26 października), co 
zostało potwierdzone na posiedzeniu 
Rady Europejskiej 29-30 października 
tego samego roku.

fo
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być związana m.in. z wykorzystaniem dostępnych 
środków w ramach programów UE, w szczególno-
ści funduszy strukturalnych. 

Deklarowanym celem Strategii jest aktywizacja 
potencjału, który powstał w regionie Morza Bałtyc-
kiego w wyniku rozszerzenia UE w 2004 r. Cel ten 
ma być osiągnięty poprzez realizację następują-
cych czterech filarów tematycznych::
» ochrona środowiska
» dobrobyt, 
» dostępność i atrakcyjność regionu,
»  zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony 

w regionie.

Strategia ma charakter dokumentu długofalowe-
go z proponowaną perspektywą do roku 2020. Prze-
widuje się, że podczas polskiej prezydencji w drugiej 
połowie 2011 r. będzie mieć 
miejsce jej przegląd. Stra-
tegię charakteryzuje zinte-
growane podejście. Jedno-
cześnie towarzyszy jej Plan 
Działania, w którym okre-
ślono 15 obszarów prioryte-
towych. Do każdego z nich 
zostało wyznaczone pań-
stwo członkowskie (na ogół 
jedno), które jest odpowiedzialne za koordynację 
wdrażania działań z jego zakresu. Jednym z rodzajów 
działań w ramach obszarów priorytetowych są tzw. 
projekty flagowe. Każdemu z nich przypisano lidera.  

W ramach priorytetu 9 „Wzmocnienie zrówno-
ważonego rolnictwa, leśnictwa oraz rybołówstwa”  
(„To reinforce sustainable agriculture, forestry and fi-
shing”) jednym z projektów flagowych jest projekt 
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Pol-
ska oraz Szwecja zostały wskazane jako jego liderzy. 

W trakcie spotkań, jakie miały miejsce w Helsinkach 
(październik 2009 r.) i Danii (listopad 2009 r.) przyjęto, 
że projekt będzie realizowany poprzez krajowe sie-
ci obszarów wiejskich. Taka decyzja wynikała m.in. 
z faktu, że  krajowe sieci obszarów wiejskich z zało-
żenia mają przyczyniać się do rozwoju współpracy  
i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju tych ob-
szarów. Jednocześnie KSOW mają swój wymiar euro-

pejski – każda z krajowych sieci zobowiązana jest do 
nawiązywania i rozwijania współpracy w zakresie roz-
woju obszarów wiejskich z innymi regionami i krajami 
członkowskimi. Już teraz istnieją dobrowolne inicjaty-
wy współpracy o charakterze makroregionalnym. 

W ten nurt wpisuje się współpraca sieci obsza-
rów wiejskich w krajach basenu Morza Bałtyckiego. 
Regularnie (co pół roku) organizowane są spotkania 
przedstawicieli KSOW tych krajów. W trakcie spotka-
nia w Danii, w listopadzie 2009 r., jednym z tematów 
rozmów były potencjalne obszary współpracy jeśli 
chodzi o projekt „Zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich” w ramach Strategii dla regionu Morza Bał-
tyckiego. Kolejne spotkanie przedstawicieli KSOW 
państw leżących w basenie Morza Bałtyckiego plano-
wane jest na Łotwie w kwietniu 2010 r. 

Zarówno pojęcie rozwoju obszarów wiejskich jak 
i zrównoważonego rozwoju są niezwykle szerokie  

– obejmują wiele zagad-
nień i mogą być bardzo róż-
norodnie interpretowane. 
Także rozumienie wyzwań, 
jakie stoją przed obszarami 
wiejskimi w krajach UE po-
łożonych w regionie Morza 
Bałtyckiego, jest zróżnico-
wane. Pojawiła się zatem po-
trzeba sprecyzowania ob- 

szarów współpracy w ramach projektu. W tym celu 
strona polska i szwedzka wspólnie przygotowały 
kwestionariusz, który został wysłany do jednostek 
centralnych KSOW w krajach UE, zaangażowanych  
w realizację Strategii, oraz do odpowiednich instytucji 
zarządzających PROW. 

Wyniki ankiety były punktem wyjścia do dalszej 
dyskusji o zakresie ww. projektu flagowego, jaka mia-
ła miejsce podczas spotkania dotyczącego wdrażania 
Priorytetu 9 Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego 
(21–22 stycznia 2010 r. w Helsinkach). 

W trakcie  warsztatu poświeconego ww. projekto-
wi strona polska i szwedzka zaprezentowały wyniki 
ankiety. Ustalono, że w ramach projektu flagowego 
będą realizowane dwa podstawowe obszary tema-
tyczne dotyczące tworzenia przyjaznego środowi-
ska dla innowacji na obszarach wiejskich oraz  dla 
młodych mieszkających na obszarach wiejskich.

Szczególne miejsce w ramach 
proponowanych działań zajmuje 

ochrona środowiska, w tym 
przede wszystkim kwestie 

związane z eutrofizacją  
wód Bałtyku.

» AKTUAlNOŚCI

11



Realizacja powyższych zagadnień w ramach pro-
jektu będzie się odbywać w szczególności poprzez 
krajowe sieci obszarów wiejskich, w tym poprzez 
współpracę międzynarodową Lokalnych Grup Działa-
nia. Postanowiono, że następnym krokiem w ramach 
projektu będzie przegląd  działań z dwóch ww. obsza-
rów (innowacje oraz młodzi na obszarach wiejskich),  
które już są realizowane w państwach zaangażowa-
nych w Strategię (np. w ramach LEADER).  

Dlatego właśnie strona polska i szwedzka wspól-
nie przygotowały kwestionariusz, którego celem jest 
inwentaryzacja istniejących projektów dotyczących 
ww. dwóch tematów. W szczególności pytania do-
tyczą projektów współpracy międzynarodowej oraz 
istniejących lokalnych/krajowych działań, które mo-
głyby nabrać charakteru ponadnarodowego. Popro-
szono Jednostki Centralne Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich w krajach UE leżących w regionie Morza 
Bałtyckiego o rozesłanie kwestionariusza do zainte-
resowanych LGD i innych chętnych, którzy chcieliby 
uczestniczyć w projekcie. 

Inwentaryzacja istniejących działań ułatwi wymia-
nę doświadczeń z ich realizacji, a także pozwoli na roz-
szerzenie kręgu współpracowników o innych partne-
rów z krajów członkowskich UE, leżących w regionie 
Morza Bałtyckiego. 

Zapraszamy Państwa do zainteresowania się 
projektem. Zachęcamy do zaangażowania się  
w jego realizację przedstawicieli KSOW oraz Lokal-
nych Grup Działania, którzy realizują lub planują re-
alizować działania dotyczące tworzenia przyjazne-
go środowiska dla innowacji na obszarach wiejskich 
oraz  młodych mieszkających na tych obszarach. 

Zaproszenie to kierujemy szczególnie do przed-
stawicieli województw nadmorskich.

Projekt stanowi możliwość nawiązania nowych 
kontaktów wśród partnerów z regionu Morza Bał-
tyckiego, wzajemnego ubogacania się własnymi 
doświadczeniami i pomysłami. 

Pomimo że obszary wiejskie w państwach człon-
kowskich UE w regionie Morza Bałtyckiego cha-
rakteryzują się dużą różnorodnością, współpraca 
w tym zakresie między tymi krajami wydaje się  
interesującym wyzwaniem. Może ono wzbogacić 
sposób myślenia o rozwoju obszarów wiejskich, 
zainspirować do nowych rozwiązań i przyczynić się 
do pełnego wykorzystania ich potencjału. 

Na stronie internetowej krajowej sieci obszarów 
wiejskich (www.ksow.pl) znajduje się zakładka po-
święcona projektowi.

MArIA SZEMPlIńSKA
OPrACOWANO W DEPArtAMENCIE PrOgrAMOWANIA I ANAlIZ

MArIA.SZEMPlINSKA@MINrOl.gOV.Pl

Biorąc pod uwagę charakter 
Strategii, który zakłada duży 
stopień działań oddolnych  
oraz uwzględniając decyzję,  
że omawiany projekt flagowy  
ma być realizowany w ramach 
krajowych sieci obszarów 
wiejskich, ww. projekt jest 
przestrzenią, w którą może 
się wpisać szereg partnerów 
aktywnych na obszarach 
wiejskich. 
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Dziedzictwo kulturowe jest wielkim bogactwem. 
Jest tym, co odziedziczyliśmy po poprzednich poko-
leniach. Dorobek przeszłości należy chronić nie tylko 
ze względu na obowiązujące przepisy, dotyczące na 
przykład ochrony zabytków i  muzeów, ale również 
dlatego, że jest wizytówką i oznaką tożsamości da-
nego regionu oraz ludzi ten region zamieszkujących.

Dziedzictwo kulturowe stanowi potencjał wsi
Mówiąc o dziedzictwie kulturowym wsi, mamy na 

myśli muzykę, pieśni i tańce, wytwory z takich mate-
riałów jak: glina, drewno, metal, włókno, papier oraz 
styl budownictwa, zdobnictwo i  stroje. To również 
obrzędy związane z kolejnymi porami roku i uroczy-
stościami religijnymi; z  rytmem pracy i  życia. Świa-
dectwem dziedzictwa kulturowego jest też związek 
emocjonalny mieszkańców z  zamieszkałym teryto-
rium, wyrażony przez pojęcia „ojcowizny”, „swojsko-
ści” a  ostatnio „małej ojczyzny”. Dawne obyczaje, 
pomniki architektury, zabytki techniki, produkty tra-
dycyjne i regionalne i wiele innych przejawów kultury 

Rola doRadztwa RolniczeGo w dziaŁaniach na Rzecz 
zachowania dziedzictwa kultuRoweGo Polskiej wsi.

Współpraca KSOW
z ośrodkami doradztwa rolniczego

stają się dzisiaj magnesem przyciągającym gości na 
tereny wiejskie.

Polska nie jest jednorodna, nasz kraj można po-
dzielić na rozmaite regiony kulturowe. Różnice mię-
dzy nimi mają charakter historyczny i, niestety, coraz 
częściej zanikają z  powodu szybkiej komunikacji, 
jednolitej edukacji, prasy, radia, TV czy Internetu. 
Wyodrębniamy w Polsce wielkie krainy historyczno-
geograficzne:. Pomorze, Kujawy, Mazowsze, Wielko-
polskę, Śląsk, Małopolskę, jak też mniejsze, np. Zie-
mię Chełmińską, Ziemię Sieradzką, Warmię. Krainy 
historyczne obejmują jeszcze mniejsze obszary za-
mieszkałe przez grupy etnograficzne np. Krakowiacy, 
Podhalanie, Kurpie czy Kaszubi. Różnice regionalne 
wynikają z historii, jak np. przynależność do różnych 
zaborów, ale nie tylko – dodatkowo wynikają z trady-
cji, sytuacji ekonomicznej, uwarunkowania geogra-
ficznego, podziałów administracyjnych i religijnych.

Nasilający się proces globalizacji jest przyczyną 
ekspansji kultury globalnej, która pochłania wytwo-
ry kultur lokalnych czy regionalnych. Wywołuje to 
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uzasadnione obawy wśród mieszkańców różnych re-
gionów, bo przecież potrzebna jest symbioza tradycji 
i nowoczesności, która daje poczucie ciągłości oraz 
właściwą proporcję unifikacji i zróżnicowania. Reakcją 
na zmęczenie skomplikowanym życiem społecznym 
jest sięganie do prostoty, bezpośrednich kontaktów 
międzyludzkich i  zachowań spontanicznych. Czego 
namacalnym dowodem jest fakt, że lokalność i wiej-
skość przeżywają renesans.

Aktywność ODR-ów
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 22 paź-

dziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego 
(Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) zadaniem ośrod-
ków doradztwa jest m.in. podejmowanie działań na 
rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i  przy-
rodniczego wsi, ekologicznego i  funkcjonalnego 
urządzania gospodarstwa rolnego, upowszechnianie 
rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowa-
dzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypo-
czynku. Dla realizacji tych zadań w strukturze ośrod-
ków doradztwa rolniczego powołane zostały Działy 
Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domo-
wego i Agroturystyki. Doradztwo jest najważniejszym 
partnerem wśród instytucji wiejskich, pomagających 
w  rozwiązywaniu bieżących problemów, progra-
mowaniu działań i  transferze wiedzy. Poza bieżącą 
działalnością szkoleniowo-doradczą, doradcy inicjują 
i umacniają kontakty pomiędzy osobami i instytucja-
mi zainteresowanymi rozwojem wsi przez turystykę, 
wspierają lokalne grupy inicjatywne oraz uczestniczą 
w pracach zespołów planujących rozwój regionalny, 
w tym w działalności Lokalnych Grup Działania. Do-
radcy ODR aktywnie pomagają mieszkańcom wsi 
w przygotowaniu wniosków o dotacje i kredyty prefe-
rencyjne z funduszy krajowych i UE, przeznaczonych 
na rozwój obszarów wiejskich. Wsparcia merytorycz-
nego udziela doradcom z całego kraju krakowski Od-
dział Centrum Doradztwa Rolniczego, dostosowując 
swoją ofertę do nowych potrzeb.

Oddział organizuje w tym celu m.in. następujące 
przedsięwzięcia:
1. Ogólnopolskie Seminarium dla Kierowników 

Działów Przedsiębiorczości, Wiejskiego 
Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki 

(w cyklu rocznym, seminarium branżowe  
dla doradców ODR);

2. Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne 
(w cyklu 2-letnim, konferencja naukowa, tradycja 
od 1993 roku);

3. Udział doradców rolniczych w realizacji lokalnych 
strategii rozwoju na terenie działania Lokalnych 
Grup Działania (seminaria i konferencje);

4. Udział ośrodków doradztwa rolniczego 
w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (seminarium 
internetowe);

5. Internetowe Wortale Edukacyjne: 
 www.agroturystyka.edu.pl,  

www.produktyregionalne.edu.pl  
(informacja, czytelnia,szkolenie on-line, branżowe 
fora dyskusyjne, okresowe czaty z ekspertami);

6. Targi i giełdy turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Przykładów działania wojewódzkich ośrodków do-
radztwa rolniczego w zakresie ochrony i propagowa-
nia dziedzictwa kulturowego jest bardzo wiele – nie 
sposób opisać wszystkich, przytoczę tylko kilka przy-
kładów z ostatniego okresu. 18 grudnia 2009 r. w Hali 
Widowiskowo-Sportowej „Urania” w  Olsztynie odbył 
się II Kiermasz Wigilijny pt. „Magia Świąt”. Organizato-
rem tego wydarzenia był Warmińsko-Mazurski ODR 
w Olsztynie przy współudziale innych organizacji rolni-
czych z terenu tego województwa. Patronat honorowy 
nad imprezą objął Marszałek Województwa Warmiń-

Kiermasz Wigilijny pt. „Magia Świąt” | Fot. KSOW
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sko-Mazurskiego. Głów-
nym celem Kiermaszu 
była promocja żywności 
regionalnej i  tradycyjnej 
z rejonu Warmii i Mazur.

Kiermasz ten, podob-
nie jak inne tego typu 
wydarzenia, jest impre-
zą o  dużym znaczeniu 
z  punktu widzenia roz-
woju obszarów wiejskich, 
a  w  szczególności tury-
styki na Warmii i Mazurach. Odgrywa olbrzymią rolę 
w  budowaniu wciąż zbyt niskiej świadomości kon-
sumenckiej na temat walorów żywności regionalnej 
i  tradycyjnej, a  także uświadomieniu mieszkańcom 
możliwości tkwiących w  wykorzystaniu dziedzictwa 
kulinarnego do tworzenia atrakcyjnego produktu 
turystycznego. Upowszechnienie wiedzy o możliwo-
ściach wykorzystania regionalnych produktów w bez-
pośredniej sprzedaży pozwala też na przełamanie 
barier zarówno ze strony producentów, jak i  konsu-
mentów. Kiermasz jest doskonałą okazją do reklamy 
dla lokalnych producentów oraz szansą na podniesie-
nie prestiżu własnej marki. Przyczynił się do integracji 
lokalnej społeczności we wspólnych działaniach na 
rzecz promocji żywności wysokiej jakości.

W  tegorocznym kiermaszu udział wzięło ok. 80 
wystawców z  województwa warmińsko-mazurskie-
go. Byli to głównie twórcy ludowi, koła gospodyń 
wiejskich oraz producenci żywności regionalnej i tra-
dycyjnej. Wystawcy prezentowali wiele niepowtarzal-
nych wyrobów rękodzieła ludowego oraz smakoły-
ków z domowej kuchni. Zwiedzający mieli możliwość 
degustacji, a także zakupu oryginalnych produktów, 
ściśle związanych z  kulturą ludową Warmii i  Mazur. 
Świąteczny nastrój kiermaszu podkreśliły występy ze-
społów ludowych: Chóru „Morążanki”, Zespołu Ludo-
wego „Dybzaki”, „Ani-babki”, „Wrzosy”, „Sterławianki” 
oraz „Kalina”. Podczas trwania kiermaszu odbyły się 
dwa konkursy: na „Najpiękniejszy Stół Wigilijny” oraz 
na „Najsmaczniejszą Potrawę Wigilijną”. Podobne im-
prezy w okresie bożonarodzeniowym były organizo-
wane w większości Ośrodków Doradztwa Rolniczego. 

Innym przykładem działalności  ODR-ów na rzecz 
zachowania tradycji i zwyczajów ludowych może  

być Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego, który 
od 17 grudnia 2009 r. re-
alizuje duży projekt szko-
leniowy pt. „Tworzenie 
regionalnych produktów 
turystycznych na obsza-
rach wiejskich Pomorza”. 
Jest on współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Partnerami w realizacji tego projektu 
są: AWFiS – Wydział Turystyki i Rekreacji oraz Gdań-
skie Stowarzyszenie Agroturyzmu – największe  
w województwie i najstarsze stowarzyszenie agro-
turystyczne w Polsce, założone  przez  Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Gdańsku  w 1993 r.

Dnia 14 grudnia 2009 r. w Oddziale Pomorskie-
go ODR w Starym Polu odbyła się konferencja  
pt. „Funkcjonowanie Regionalnej Sieci dziedzictwa 
kulinarnego na Pomorzu w ramach Europejskiej 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego” oraz V Wojewódz-
ki Przegląd „Pomorskiego Stołu Bożonarodzenio-
wego”.  O ogromnym zaangażowaniu w realizację 
zadań związanych z promocją i upowszechnianiem 
dziedzictwa kulturowego przez ten ODR  świadczy 
fakt, że na swój jubileusz 50-lecia działalności wy-
dano publikację „Bogactwo kulturowe i przyrodni-
cze pomorskiej wsi”. 

Od 1998 roku Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu współorganizuje „Spotka-
nia Tradycji Wielkanocnych”. Ideą tych spotkań jest 
aktywizacja środowiska wiejskiego, promocja kultury 
ludowej, a w szczególności zachowanie i pokazanie 
tradycji i dziedzictwa narodowego.

Jak więc widać – rola doradztwa rolniczego  
w realizacji programu ochrony i rozwoju dziedzictwa 
kulturowego polskiej wsi jest ogromna. W każdym 
województwie Ośrodki Doradztwa Rolniczego or-
ganizują liczne imprezy o różnorodnym charakterze,  
a przykłady ich rozmaitej działalności można mnożyć. 

AgNIESZKA FIlIPEK
DEPArtAMENt DOrADZtWA OśWIAty rOlNICZEj I NAUKI

AgNIESZKA.FIlIPEK@MINrOl.gOV.Pl

» AKTUAlNOŚCI
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Obserwując dotychczasową działalność KSOW, chciałbym zapropono-
wać pewien kierunek zmian tego rozwoju, głównie wzorowany na struk-
turach Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich i na moim, może 
czasem idealistycznym, rozumieniu idei partnerstwa. W Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. ws. KSOW, warto zwrócić 
uwagę na zapis, szczególnie ważny dla rozwoju KSOW na poziomie regio-
nalnym. W § 8 czytamy, że: 
3. Sekretariat regionalny zasięga opinii podmiotów działających w  za-

kresie rozwoju obszarów wiejskich, z  którymi współpracuje się w  ra-
mach KSOW, na temat projektu planu działania w zakresie dotyczącym 
województwa, podając go do publicznej wiadomości na stronie interne-
towej, o której mowa w § 5 ust. 2, lub na stronie internetowej administro-
wanej przez urząd marszałkowski, wraz z określeniem terminu zgłaszania 
opinii. 

4. Po zaopiniowaniu projektu planu działania w  zakresie dotyczącym wo-
jewództwa przez podmioty działające w  zakresie rozwoju obsza-
rów wiejskich, z  którymi współpracuje się w  ramach KSOW, sekretariat 
regionalny przyjmuje ten projekt i  przekazuje go Sekretariatowi Central-
nemu, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok realiza-
cji tego planu. 

Oznacza to, że całe uzgodnienie planu z innymi podmiotami, z który-
mi sekretariat regionalny współpracuje, polega tylko na konsultacji, czyli 
zebraniu opinii osób, które po ich przesłaniu nie mają żadnej możliwości 
dalszego działania dla ich umieszczenia w  planie w  pierwotnej czy też 
zmienionej formie, choćby w wyniku wspólnej dyskusji. Jest to wg dra-
biny „partycypacji społecznej” Arnstein, co prawda jeden z  wyższych 
od najniższych szczebli tej drabiny, znajdujący się jednak w  obszarze 
tzw. partycypacji pozorowanej, dwa szczeble niżej od szczebla określa-
nego jako „partnerstwo”. Warto zwrócić na te sprawy uwagę, szczegól-
nie w  kontekście zapisów, które zawarto w  uzasadnieniu do projektu 
rozporządzenia: Celem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest stworzenie 
podmiotom zaangażowanym w rozwój obszarów wiejskich przyjaznej plat-
formy współpracy i wymiany doświadczeń. KSOW powinna przyczynić się do 
ożywienia tej współpracy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Szczegól-
nie istotne jest wzmocnienie infrastruktury przyczyniającej się do ułatwiania 
kontaktów międzysektorowych oraz budowanie postaw opartych na zaufa-

Czas na zmiany
działania Ksow
PRoPozycja zmian Rozwoju kRajowej 
sieci obszaRów wiejskich w Polsce.

KSOW w Polsce 
została utworzona na 
podstawie przepisów 
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), 
rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1974/2006 z dnia  
15 grudnia 2006 r. 
ustanawiającego 
szczegółowe 
zasady stosowania 
rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1698/2005  
w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów 
wiejskich przez 
Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) oraz 
Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Budowa 
Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich w państwach 
członkowskich Unii 
Europejskiej rozpoczęła 
się już w 2007 roku. 
Dotychczasowe 
doświadczenia pokazują, 
że KSOW staje się ważną 
platformą współpracy 
partnerów z różnych 
sektorów.
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Przedstawiciele KSOW są zapraszani na spotkania  
z ekspertami, które organizowane są poza Polską.  
Te zorganizowano w Rzymie.

niu. Istotne jest pokazanie podmiotom korzyści, które mogą być efektem tej 
współpracy. Działania KSOW będą oparte na zasadzie dwukierunkowego 
przepływu informacji oraz będą zmierzać do przyjmowania rozwiązań ko-
rzystnych dla obydwu stron. 

Kolejne zdanie, które zaczyna się od słów „Zbudowanie międzysekto-
rowego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju powinno dopro-
wadzić do …” (i tu następuje wyliczenie różnych rezultatów) wskazywa-
łoby nawet, że KSOW to ma być właśnie międzysektorowe partnerstwo 
na rzecz zrównoważonego rozwoju. Sądzę, że w świetle tego co przyto-
czyłem powyżej, aby KSOW był partnerstwem, jego struktury powinny 
się rozwijać. 

Jak mogłaby wyglądać struktura KSOW? Podpowiedź daje struktura Eu-
ropejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich określona Decyzją 
Komisji z 20 lutego 2008 r. w tej sprawie (2008/168/EC). Decyzja określa 
skład i zasady pracy Komitetu Koordynującego, Podkomitetu ds. LEADE-
RA, tematycznych grup roboczych, Komitetu ekspertów ds. ewaluacji. 

W skład Komitetu Koordynującego wchodzi 27 przedstawicieli z od-
powiednich instytucji zarządzających (po 1 przedstawicielu z  każdego 
kraju), 27 przedstawicieli krajowych sieci (po 1 przedstawicielu z każdego 
kraju), 12 przedstawicieli organizacji działających na rzecz rozwoju obsza-
rów wiejskich na poziomie europejskim, dwóch przedstawicieli Podkomi-
tetu ds. LEADERA i przedstawiciel europejskiej sieci LGD.  

Podkomitet ds. LEADERA ma podobny skład, oczywiście bez 
dwóch przedstawicieli Podkomitetu.  Komitet Koordynacyjny w  Polsce 
(nazwa grupa robocza mogłaby być zarezerwowana dla tematycznych 
grup roboczych podobnych do tych w europejskim Komitecie) mógłby 
wyglądać następująco: 
» przedstawiciel Ministerstwa, 
» 16 przedstawicieli sekretariatów regionalnych, 
» 16 przedstawicieli wojewódzkich Komitetów Koordynacyjnych, 
» kilku przedstawicieli krajowych organizacji działających na rzecz roz-

woju obszarów wiejskich, 
» dwóch przedstawicieli Podkomitetu ds. Osi Leader, 
» przedstawiciel krajowej organizacji reprezentującej LGD. 

Powinny powstać Podkomitet ds. LEADERA i tematyczne zespoły robo-
cze na poziomie krajowym. Cieszy mnie fakt, że propozycja utworzenia 
podgrup roboczych zgłoszona na posiedzeniu grupy roboczej w dniu 30 
czerwca 2009 r. zmierza dokładnie w  tym kierunku – zaproponowano 
pięć podgrup tematycznych, a właściwie podgrupę ds. Osi Leader (zło-
żoną głównie z przedstawicieli LGD) i cztery grupy tematyczne (złożone 
głównie z ekspertów). Na poziomie regionalnym wojewódzki Komitet Ko-
ordynacyjny powinien składać się z przedstawiciela Zarządu Wojewódz-
twa (Urzędu Marszałkowskiego) i innych osób wybranych spośród człon-
ków wojewódzkiej Sieci, najlepiej wg uzgodnionych parytetów. Liczba 
osób Komitetu winna wynikać z praktyki wielkości tego typu ciał, czyli np. 
około 30 osób, w zależności od ilości członków wojewódzkiej sieci. Pro-
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„Matryca” istniejących i proponowanych struktur  
na różnych szczeblach. 
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2 osoby

1 osoba z mRiRw
1 osoba z lGd

1 osoba z mRiRw
1 osoba z poz. partnerów

1 osoba z zw
1 osoba z poz. partnerów

1 osoba z zw
1 osoba z lGd

2 osoby

poDmiotY iStniejĄce poDmiotY proponoWane

ponuję 2-3 miejsca zarezerwować dla przedstawicieli LGD. Powinny być 
też utworzone: wojewódzki Podkomitet ds. Leadera, skupiający wszyst-
kie chętne LGD i wojewódzkie tematyczne zespoły robocze. Sekretariat 
Centralny i sekretariaty regionalne powinny pełnić wobec Komitetów Ko-
ordynacyjnych funkcje: organizacyjną i administracyjno-biurową. 

Co powyższe struktury dają członkom Sieci? Po pierwsze, bardzo istot-
nym elementem ww. struktur jest realne poczucie bycia członkiem Sieci, 
co w strukturach demokratycznych przejawia się prawem głosu wybor-
czego, a co obecnie jest pominięte. Właściwie nie jest jasne, co daje zapi-
sanie się do KSOW, bo informacje z Sieci są ogólnie dostępne. Po drugie 
ww. struktury dają możliwość stworzenia realnej platformy współpracy 
i wymiany doświadczeń, jak określono w celu utworzenia Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich. 

Poza strukturą, warto bowiem zwrócić uwagę na cele KSOW. Z Planu 
działania KSOW wynika, że jest nim „wsparcie wdrażania i  oceny polity-
ki w  zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, roz-
powszechnianie oraz wymiana informacji i  wiedzy w  tym zakresie wśród 
wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regional-
nym oraz wspólnotowym”. KSOW jest częścią Pomocy Technicznej, ale 
nie elementy tej pomocy są tu najważniejsze. Tak jak w Programie Leader 
głównym celem jest budowanie kapitału społecznego, a nie tworzenie 
miejsc pracy, rozwój turystyki, produktów lokalnych, ochrona dziedzic-
twa przyrodniczego i kulturowego, tak w KSOW celem jest moim zda-
niem „sieciowanie” partnerów z różnych sektorów. Czyli, de facto, także 
budowanie kapitału społecznego w wymiarze ponadlokalnym dla kre-
owania określonej polityki Unii Europejskiej i Państw Członkowskich w za-
kresie rozwoju obszarów wiejskich.

KrZySZtOF KWAtErA
CZłONEK grUPy rOBOCZEj DS. KSOW
PrZEDStAWICIEl lOKAlNyCh grUP DZIAłANIA
KWAtErA@ONEt.Pl
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Sekretariat Regionalny KSOW województwa opolskiego zorgani-
zował w dniach 16 -17 marca 2010 r. wyjazd studyjny. Jego celem było 
zapoznanie się z  doświadczeniami wielkopolskich grup producentów 
rolnych w zaopatrzeniu, skupie produkcji rolniczej i jego przetwórstwie 
w ramach Programu „Konsolidacji Gospodarczej Towarowych Producen-
tów Rolnych Województwa Opolskiego”.

Nowoczesne technologie w służbie rolników
Zaprezentowana działalność Spółdzielni Producentów Trzody JARPEK 

w Golinie miała za zadanie pokazanie dobrych praktyk i pozytywnych 
doświadczeń. Prezes spółdzielni Andrzej Tułaza, który na bazie spółdziel-
ni kółek rolniczych zorganizował cztery grupy producentów rolnych, 
przekazywał informacje na temat nowoczesnych technologii (budowle 
w postaci silosów), hodowli i uprawy zgodnie z wymogami ochrony śro-
dowiska (świń, zbóż i rzepaku), zarządzania grupą producentów rolnych, 
w  tym marketingu produktów rolnych. Dzięki tym działaniom poten-
cjał ludzki oraz infrastruktura spółdzielni są wykorzystywane dla wielu 
wspólnych przedsięwzięć.

Efektywna i tania produkcja
Niezwykle cenna okazała się wizyta w  Gospodarstwie Rolnym Ka-

rolew. Gospodarstwo Rolne Karolew prowadzi działalność na 2500 ha 
gruntów ornych w gminie Borek Wielkopolski w 10 wsiach. Łączny areał 
użytków rolnych wynosi 3300 ha. Główną działalnością gospodarstwa 
jest produkcja roślinna (pszenicy 10 000 ton/rok, rzepaku 3000ton/rok, 
kukurydzy 1000 ton/rok, grochu 350 ton/rok). Na pastwiskach gospo-
darstwa wypasanych jest 600 krów mlecznych, które produkują 4500 
tys. litrów zdrowego mleka o najlepszych parametrach. Produkcja trzo-
dy chlewnej wynosi 11 000 tuczników rocznie o doskonałej mięsności. 
Wszystkie zwierzęta żywione są paszami wytworzonymi na miejscu. Sto-
sowany od 1995 roku bezorkowy system uprawy oraz wprowadzone na 

Jak opolskie skorzystało 
     na wielkopolsce
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W
udziaŁ w wyjazdach studyjnych to dla PRzedstawicieli  
GRuP PRoducentów Rolnych okazja do zaPoznania się  
z najlePszymi PRaktykami w zakResie wykoRzystania 
technoloGii w modeRnizacji GosPodaRstw. to także szansa  
na PoGŁębienie wiedzy z zakResu PRojektów Realizowanych  
na Rzecz Rozwoju ReGionalneGo w kRajach unii euRoPejskiej.

19



» DOBRE PRAKTYKI

dużą skalę zadrzewianie śródpolne sprzyjają wzbo-
gacaniu różnorodności biologicznej. Na tej bazie 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyrodnicze „Borek” 
czyni starania aby przeciwdziałać zubażaniu środo-
wiska i próbuje odbudować stany zwierząt dziko ży-
jących (bażanty, zając, czajka) z przed 30 lat.

Połączyć krowę z żubrem
Organizacja pracy oraz charakter zatrudnienia (na 

podstawie świadczenia usług przez pracowników), 
jak i uzależnienie pomyślności pracowników od efek-
tów produkcyjnych, pozwalają zastępować kontrolę 
i nadzór pracowników inspirowaniem i szkoleniem. 
Od 2005 roku Gospodarstwo Rolne Karolew pracu-
je nad kojarzeniem krowy z żubrem. Żubronie będą 
chowane na łąkach Karolewa. Otrzymywane mięso 
żubronia to wyjątkowo zdrowy i  smaczny specjał 
łączący wartości młodej wołowiny z dziczyzną. War-
to tutaj wspomnieć o tym że, Gospodarstwo Rolne 
Karolew za specyficzną organizację pracy i ochronę 
środowiska otrzymało nagrodę ministra Unii Euro-
pejskiej Pana Giovanniego Marcora.

Biopaliwa ekologiczne i ekonomicznie 
uzasadnione
Podczas wyjazdu zwiedzano Zakład Produkcji 

Estru BIOPAL w Borku Wielkopolskim. Kryzysy pali-
wowe spowodowały rozwój technologii w zakresie 
produkcji i wykorzystania biopaliw płynnych. Korzy-
ści jakie wynikają ze stosowania paliwa pochodzące-
go z przeróbki rzepaku można rozpatrywać w wielu 
płaszczyznach.

Podstawowe zalety dla środowiska przy stosowa-
nia biopaliw:
» spalając biodiesel zamykamy obieg dwutlenku 

węgla w przyrodzie; gaz pochodzący ze spalania 
estrów rzepakowych jest później pochłaniany 
przez rośliny;

» biopaliwo powstałe z rzepaku jest o wiele 
bezpieczniejsze dla środowiska naturalnego 
z uwagi na jego lepszą biodegradowalność niż 
paliwa powstałego w wyniku przeróbki ropy 
naftowej;

» globalny bilans energetyczny jak 
i bilansdwutlenku węgla podczas przemiany 
uprawy rzepaku w biodiesla jest znacznie 

korzystniejszy od przemiany ropy naftowej  
na analogiczne paliwa;

» wprowadzanie upraw rzepaku wprowadza 
sposób wykorzystania nieużytków jak też 
gruntów skażonych;

» przetwarzanie rzepaku na paliwo umożliwia 
tworzyć dodatkowe miejsca pracy.

Podsumowując uprawa rzepaku wpływa korzyst-
nie na poprawę stanu środowiska naturalnego przez 
zmniejszenie szkodliwych tlenków do atmosfery. 
Ponadto firma prowadzi negocjacje z rolnikami aby 
nawiązać współpracę.

Bezcenne kontakty
Informację o  produktach i  planach współpracy 

pokazano na przykładzie Zakładu Rzeźnicko Wędli-
niarskiego w Gołaszynie k. Bojanowa. Zakłady prze-
twórstwa mięsnego stawiają na jakość i  tradycyjne 
receptury. Zajmują się produkcją i wyrobem wędlin, 
produkcją mięsa mielonego i rozbiorem półtusz.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego zapoznali się 
z  przedsięwzięciami finansowanymi ze środków 
pochodzących z  budżetu UE. Kontakty nawiązane 
z grupami producentów rolnych, rolnikami i przedsta-
wicielami instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie 
działań PROW, instytucji zajmujących się rolnictwem, 
procentują już dziś pomysłami na realizację wspól-
nych projektów. Przedstawiciele grup producentów 
rolnych oceniają wszelkie spotkania jako bardzo 
owocne. Ponadto niezwykle ważna dla nich jest reali-
zacja przyjętych zadań i osiągnięcie sukcesu ze współ-
pracy grup z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich.

rENAtA ŻABA
DEPArtAMENt rOZWOjU OBSZAróW WIEjSKICh

WyDZIAł AKtyWIZACjI PrODUCENtóW rOlNyCh

rENAtA.ZABA@MINrOl.gOV.Pl
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Wydarzenia i najbliższe plany 
działań w regionach
sekretariat Regionalny Ksow 
województwa Dolnośląskiego

Wizyta w Saksonii
Warto  wspomnieć o podróży studyjnej do Wolnego Państwa Saksonii, 

która  odbyła się w dniach 14–16 grudnia 2009 roku. W wyjeździe wzięli 
udział  partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, któ-
rzy aktywnie angażują się w działania  na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich w regionie. W tym kadra naukowa 
wrocławskich wyższych uczelni, samorządowcy, radni 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz członkowie 
Lokalnych Grup Działania. Celem wyjazdu była wymia-
na doświadczeń i najlepszych praktyk z zakresu realizacji 
działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013, ze szczególnym uwzględnieniem zagad-
nień z zakresu osi IV LEADER, specyficznej dla regionu 
Saksonii inicjatywy ILE, a także odnowy wsi. Delegacja  
z Dolnego Śląska miała okazję zapoznać się z najlep-
szymi praktykami w ramach zrealizowanych projektów, 
wzięła udział w spotkaniach z saksońskimi samorzą-
dowcami, przedstawicielami instytucji odpowiedzial-
nych za wdrażanie działań PROW, instytucji zajmują-
cych się kształtowaniem przestrzeni wiejskiej w Saksonii oraz Lokalnymi 
Grupami Działania. W organizację wyjazdu zaangażowało się Saksońskie 
Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa w Dreźnie, które było gospodarzem 
spotkania.

Dolnośląskie na targach „Grüne Woche 2010” w Berlinie
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Dolnośląskiego zorganizo-

wał w dniach 15–24 stycznia br. udział producentów produktów regional-
nych na targach „Grüne Woche 2010” w Berlinie. Obecność dolnośląskich 
producentów żywności na targach przyczyniła się do jeszcze lepszej identy-
fikacji polskiej żywności na rynku niemieckim, europejskim i światowym. Na 
dolnośląskim stoisku podczas targów prezentowane były m.in.: smalczyk 
czarownic, ogórki i kapusta kwaszona ze Stowarzyszenia Ślężanie – Lokal-
na Grupa Działania, owoce Ogrodniczej Grupy Producentów – MALSAD 

Spotkanie w Saksońskim Ministerstwie 
Środowiska i Rolnictwa | Fot. KSOW



22

» z życia KSOW

w  Krośnicach, przetwory owocowo-warzywne 
z  Zakładu Handlu i  Przetwórstwa Owocowo-
Warzywnego ze Ścinawy, produkty ekologiczne 
z  Gospodarstwa Rolnictwa Ekologicznego Wa-
gnerówka, słodycze z Manufaktury Draży Czeko-
ladowych  DOTI, miody z Regionalnego Związku 
Pszczelarzy w Jeleniej Górze, chrupki kukurydzia-
ne Boramex z Oleśnicy, przetwory owocowo-wa-
rzywne z Przetwórni Owoców i Warzyw „ANNA 
PLUS”. Na stoisku można było podziwiać również 
ceramikę artystyczną „WIZA” oraz naczynia ka-
mionkowe „MANUFAKTURA”.

Co więcej, organizowano także udział 
w  21 edycji targów Bio-Fach, które odbyły 
się w  dniach 17–20.02.2010 r. w  Norymber-
dze. Na targach zorganizowano stoisko pro-
mocyjne z  ofertą produktów ekologicznych  
z Województwa Dolnośląskiego. 

Działania planoWane na ii kWartał 2010 roku:

1. seminarium międzywojewódzkie „Przenoszenie  
dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych  
w ramach lGd Polski Południowo-zachodniej i sieci 
regionalnych” (06.2010 r.),

2. Przygotowanie biuletynu informującego o zadaniach 
zaplanowanych do realizacji w Planie działania ksow  
wraz z terminarzem wydarzeń w zakresie 
promocji produktów tradycyjnych, regionalnych, 
agroturystycznych i ekologicznych (04-09.2010 r.),

Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
– Marka Sawickiego na stoisku Dolnego Śląska  

na targach „Grüne Woche” | Fot. KSOW

sekretariat Regionalny Ksow 
województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-Pomorskie na targach „Grüne Woche” w Berlinie
Przy współudziale Sekretariatu Regionalnego KSOW – Urząd Marszał-

kowski w Toruniu zorganizował w dniach 15–24 stycznia br. pobyt produ-
centów produktów tradycyjnych i regionalnych województwa Kujawsko-
Pomorskiego na targach „Grüne Woche 2010” w Berlinie. Na stoisku swoje 
produkty promowały: Zakłady Mięsne MAT z Czerniewic (laureat konkursu 



23

» z życia KSOW

na najlepszy produkt spożywczy Pomorza i Kujaw 2009), firma ART-SZKŁO, 
firma Polder sp. z o.o., Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Gospodarstwo 
Sadownicze – Wojciech Klimkiewicz z Wtelna oraz Polski Związek Wędkar-
ski Okręg w  Toruniu. Prezentacja produktów tradycyjnych i  regionalnych 
na stoisku województwa stanowiła kontynuację „Kulinarnej podróży po 
Kujawach i Pomorzu” – cyklu imprez, które odbyły się w Berlinie i Branden-
burgii w sierpniu i wrześniu 2009 roku. Licznie odwiedzający stoisko berliń-
czycy mieli okazję do degustacji wspaniałych produktów z Pomorza i Kujaw. 
Serwowano m.in. powidła strzeleckie, grzyby z Borów Tucholskich, wędli-
ny i wyroby masarskie, urodziwe polskie owoce. Natomiast Polski Związek 
Wędkarski Okręg Toruń prezentował ofertę turystyczno-wędkarską oraz 
efekty wieloletniej współpracy ze Związkiem Wędkarskim kraju związko-
wego Brandenburgia w zakresie skutecznej restytucji jesiotra ostronosego 
w rzekach polskich i niemieckich. Na ekspozycji podziwiano również piękne 
rękodzieło ze szkła. Odwiedzający stoisko interesowali się materiałami infor-
macyjnymi i promocyjnymi województwa, jako regionu interesującego pod 
względem inwestycyjnym oraz atrakcyjnego turystycznie.

sekretariat Regionalny Ksow 
województwa Lubelskiego

Stawiajmy na kobiety
W grudniu 2009 roku odbyło się forum dyskusyjne „Aktywność Kobiet 

– czynnikiem rozwoju lokalnych społeczności wiejskich” w formie czterech 
szkoleń: w Chełmie, Białej Podlaskiej, Zamościu oraz Lublinie. Celem spotkań 
było wzbogacenie wiedzy z zakresu roli liderów w podnoszeniu jakości życia 
na obszarach wiejskich, identyfikacja moż-
liwości i uwarunkowań wzrostu uczestnic-
twa kobiet w kreowaniu rozwoju lokalnych 
społeczności oraz prezentacja „dobrych 
praktyk” promujących aktywne postawy 
kobiet w  życiu gospodarczym i  społecz-
nym. W  forum uczestniczyło ponad 180 
osób angażujących się zawodowo i  spo-
łecznie w rozwój społeczności wiejskich.

Działania planoWane Do 
realizacji W ii kWartale 
2010 roku:

1. organizacja konferencji 
poświęconej problemom 
kształcenia ustawicznego na Forum dyskusyjne „Aktywność Kobiet - czynnikiem rozwoju lokalnych społeczności wiejskich” | Fot. KSOW

Konkurs pisanek – fragment wystawy prac  
na Jarmarku Wielkanocnym w Przysieku | Fot. KSOW
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obszarach wiejskich. będzie to kontynuacja realizacji 
Planu działania sekretariatu Regionalnego ksow 
województwa lubelskiego na lata 2010-2011.  
na konferencji przedstawione zostaną inicjatywy  
podjęte przez szkoły rolnicze oraz inne 
organizacje z zakresu kształcenia ustawicznego 
ukierunkowanego na rozwój obszarów wiejskich. 

2. zaplanowane zostały również warsztaty: 
„zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich 
podstawą polityki ekologicznej na lubelszczyźnie” 
poświęcone głównym aspektom ochrony środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz 
wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych. 

3. w czerwcu zorganizowana zostanie konferencja  
– „stan i kierunki zmian w obszarach wiejskich 
lubelszczyzny” mająca na celu kompleksową analizę 
stanu oraz wytyczenie preferowanych kierunków zmian 
w obszarze wiejskim w kontekście przygotowania  
nowych programów. 

4. zostanie ogłoszony ogólnopolski konkurs na najlepsze 
gospodarstwo ekologiczne na terenie województwa 
lubelskiego. 

sekretariat Regionalny Ksow 
województwa Lubuskiego

Lubuskie stawia na agroturystykę
Zorganizowana 3 grudnia 2009 r. przez Sekretariat Regionalny KSOW 

Województwa Lubuskiego konferencja pt. „Marka wiejskiego produktu 
turystycznego” była jednocześnie spotkaniem podsumowującym konkurs 
„Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego 2009”. 

Konferencja miała miejsce w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolnicze-
go w Kalsku, którą otworzył Członek Zarządu Województwa Lubuskiego 
– Stanisław Tomczyszyn. W swoim wystąpieniu przekazał informację na 
temat stanu wdrażania działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013 oraz podkreślił znaczenie agroturystyki w rozwoju regio-
nu. Spośród 23 gospodarstw agroturystycznych, które zgłosiły swój udział 
w konkursie komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

» I miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne „Bogumiłów” państwa 
Aliny i Marka Czajkowskich z miejscowości Bogumiłów
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Wręczanie nagród w konkursie „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 
województwa lubuskiego 2009” | Fot. KSOW

» II miejsce – Agroturystyka „Ojcowizna” państwa Marii 
i Stanisława Szeremet z miejscowości Sierczynek

» III miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne „rogi” 
pani Stanisławy Starosta z miejscowości Rogi

Wyróżnienia otrzymały:
» Gospodarstwo Agroturystyczne „Zagroda Wiejska” 

pani Marii Page z miejscowości Chlastawa
» Gospodarstwo Agroturystyczne „Koziołek 

Suchodołek” pani Jolanty Filipowicz z miejscowości 
Suchodół

» Gospodarstwo Agroturystyczne „Agroturystyka 
nad Drawą” pana Włodzimierza Kujawskiego 
z miejscowości Przeborowo.

Lubuskie na targach „Grüne Woche” w Berlinie
Sekretariat Regionalny KSOW zorganizował udział re-

gionu na targach „Grüne Woche 2010” w Berlinie 15–24 
stycznia br. Przedstawiciele UrzęduMarszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego promowali województwo, 
a także prezentowali dotychczasowe osiągnięcia Sekre-
tariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

W  targach wzięli udział wystawcy z  obszaru woje-
wództwa lubuskiego, m.in.: Stowarzyszenie Nasz Buda-
chów,  Gospodarstwo Rolno-Pszczelarskie  – Wiesław 
Dudek, Gospodarstwo Rolne – Henryk Sondej,  Ośrodek 
Kormoran – Gospodarstwo Agroturystyczne, Produkty 
Tradycyjne (pierogi) z  Lipek, Gospodarstwo agrotury-
styczne Dolatówka, Edward Wilk - Browar Edi, PPHU Bal-
cerzak, Browar Witnica. Zaprezentowano materiały pro-
mocyjne i  produkty przedsiębiorstw: W-D Skwierzyna 
(tradycyjne pasztety) oraz Łużyckie Praliny Lubsko. Produkt regionalny na targach „Grüne Woche” w Berlinie | Fot. KSOW

Współpraca z partnerami KSOW
28 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odby-

ło się spotkanie z partnerami KSOW.  Przybyłych przywitała Pani Maria 
Kaczorowska – Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i przedstawiła sprawozdanie z realizacji Planu działania KSOW 
w roku 2009. Omówione zostały działania podejmowane przez Sekreta-
riat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego oraz udział partnerów  
w podejmowanych inicjatywach. Poruszono kwestie dotyczące formy 
i zasad współpracy przy realizacji obecnego Planu działania. Po zakoń-

sekretariat Regionalny Ksow 
województwa Łódzkiego
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Promocja lokalnych strategii rozwoju LGD w programie „A może by tak …?” 
Fot.  KSOW

czonych prezentacjach był czas na pytania i dyskusję, z którego chęt-
nie skorzystali partnerzy. Poruszona została problematyka możliwości 
współfinansowania działań, które nie zostały zgłoszone przy tworze-
niu planu na lata 2010–2011 oraz omówiono wykaz kosztów, które 
mogą być poniesione przy realizacji działań.

A może by tak…?
Aby przybliżyć regiony objęte Lokalnymi Strategia-

mi Rozwoju, ich mieszkańców oraz sposób, w jaki  Lo-
kalne Grupy Działania kreują swój region, powstał pro-
gram  „A może by tak…?” Jego autorką jest znana z TVP 
Łódź reporterka i prezenterka Magdalena Michalak.  
W grudniu 2009 r. zakończyła się emisja pierwszych 
5 pilotażowych odcinków, a następne prezentujące 
pozostałe grupy zagoszczą na ekranach w tym roku. 
Każdy z odcinków w ciekawy sposób opowiada o po-
wstaniu grupy, o tym, czego już dokonano, o planach 
na przyszłość i celach, jakie postawiono sobie do zre-
alizowania na danym terenie. Wszystkie z 20 Lokalnych 
Grup Działania działających na terenie województwa 
łódzkiego wyznaczyło sobie podobne, spójne kierunki 
rozwoju – aktywizację mieszkańców, tworzenie poza-
rolniczych miejsc pracy, rozwój agroturystyki i turystyki 

wiejskiej, zmianę wizerunku polskiej wsi. A wszystko na bazie lokalnej 
kultury, naturalnego środowiska i przywiązania do miejsca i tradycji.

Specjalistyczne konsultacje dla LGD
20 stycznia br. w Niepołomicach odbyły się konsultacje dla przedsta-

wicieli Lokalnych Grup Działania oraz osób zajmujących się działaniem 
4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji odpowiadają-
cych warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i  rozwój mikro-
przedsiębiorstw” wdrażanych w ramach PROW na lata 2007–2013. Były 
to kolejne konsultacje dla LGD z Małopolski, przygotowane przez De-
partament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM, a sfinan-
sowane przez Sekretariat Regionalny KSOW. Gospodarzem spotkania 
był Pan Marek Nawara – Marszałek Województwa Małopolskiego, któ-
ry przywitał licznie zgromadzonych gości oraz przybliżył uczestnikom 
spotkania aktualną sytuację dotyczącą realizacji LEADERA w Małopol-
sce. W spotkaniu udział wzięli liczni przedstawiciele LGD, przedstawi-
ciele ARiMR oraz Pan Wojciech Kozak – Członek Zarządu Województwa 

sekretariat Regionalny Ksow 
województwa Małopolskiego
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Małopolskiego, który omówił stan realizacji działań 
w  ramach Osi IV LEADER. Na terenie województwa 
Małopolskiego funkcjonuje 39 Lokalnych Grup Dzia-
łania wybranych do realizacji LSR. Jest to największa 
liczba LGD w  kraju. Skupiają one 151 gmin ze 168 
gmin uprawnionych do aplikowania o środki finanso-
we w ramach realizacji PROW 2007-2013, co stanowi 
ok. 90 proc. obszaru województwa objętego LGD. Bu-
dżet 39 LGD wybranych do realizacji LSR w ramach Osi 
4 Leader wynosi 262 mln zł.

Działania  planoWane na ii kWartał 
2010 roku

1.  Redyk na bielanach. aby  zwrócić uwagę 
na tendencję do zanikania niektórych zawodów  
na obszarach wiejskich, a tym samym na zanik 
obrzędowości i tradycji związanej z ginącymi zawodami, 
zorganizowany zostanie kiermasz „Redyk na bielanach”. 
założeniem przedsięwzięcia jest wykorzystanie  
informacji i wymiany doświadczeń celem podtrzymania 
kultury pasterskiej, a także nawiązanie nowych  
kontaktów, przede wszystkim producentów z rynkiem 
konsumenckim. ma to  zaowocować wkładem w rozwój 
gospodarki poprzez wykorzystanie dorobku 
obszarów wiejskich. bez wątpienia aktywizacja 
środowiska wiejskiego odniesie pozytywny 
wpływ na integralność środowiska wiejskiego 
ze środowiskiem miejskim – największym 
konsumentem produktów pochodzących  
z obszarów wiejskich. wiodącym motywem 
przedsięwzięcia będzie owczarstwo. towarzyszący 
przedsięwzięciu kiermasz będzie doskonałą 
okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania 
więzi i kontaktów pomiędzy partnerami ksow 
oraz wszystkimi osobami zaangażowanymi  
w rozwój obszarów wiejskich.

2. Promocja produktów tradycyjnych. w planach 
jest także wydanie publikacji zawierającej 
informacje o produktach tradycyjnych 
pochodzących z województwa małopolskiego. 
sekretariat Regionalny ksow planuje zostać 
współorganizatorem Xii małopolskiej Giełdy 
agroturystycznej oraz konferencji. 

Konferencja „Leader” zorganizowana przez Sekretariat 
Regionalny KSOW w Małopolsce | Fot. KSOW
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Konferencje dla LGD
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Mazowieckiego zamierza 

zorganizować cykl 15 konferencji dla lokalnych liderów na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju obszarów wiejskich. Mają być poświęcone w szczególności: bio-
różnorodności, funduszom europejskim, rozwojowi przedsiębiorczości, inwe-
stycjom w „zielone technologie” i edukacji na obszarach wiejskich. W ramach 
ww. cyklu planuje się realizację następujących tematów konferencyjnych:
» rozwijanie różnych form i kierunków działań niezwiązanych 

z rolnictwem, które nawiązują do lokalnych zasobów surowcowych  
i kapitału ludzkiego, lokalnej specyfiki i tradycji kulturowych,

» rozwijanie i popularyzacja turystyki wiejskiej w nawiązaniu
do lokalnej specyfiki i lokalnych tradycji,

» zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszarów wiejskich,
» odnowa wsi oraz zachowanie i poprawa dziedzictwa kulturowego wsi,
» wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
» kształcenie ustawiczne dorosłych,
» wspieranie odnawialnych źródeł energii.

Grupą docelową projektu będą rolnicy, samorządowcy, przedsię-
biorcy, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych oraz lokalni liderzy, 
którzy działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 
DalSze planY na ii kWartał 2010 r.

1. w dniach 26-27 czerwca br. planowany jest 
udział sekretariatu Regionalnego ksow w ii 
edycji imprezy promującej produkty wpisane na 
listę Produktów tradycyjnych na ul. krakowskie 
Przedmieście w warszawie będzie to doskonała 
okazja do zaprezentowania i promowania wysokiej 
klasy mazowieckiego produktu lokalnego, promocji 
dziedzictwa kulturowego wsi oraz dobrych praktyk 
realizowanych na obszarach wiejskich województwa 
mazowieckiego.

2. opracowywany jest Przewodnik inwestora po gminach  
i powiatach województwa mazowieckiego.

3. zamierza się również zorganizować cykl programów 
szkoleniowych dla przedstawicieli lokalnych Grup 
działania. szczegółowa tematyka i forma szkoleń  
zostanie określona po otrzymaniu informacji zwrotnej 
od lGd po przeprowadzonej akcji identyfikacji potrzeb 
szkoleniowych dzięki przeprowadzonym ankietom 
wśród potencjalnie zainteresowanych środowisk.

sekretariat Regionalny Ksow 
województwa Mazowieckiego
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Zdobywca I miejsca – Wiejskie Centrum 
Aktywizacji w Rudziczce | Fot.  KSOW

Konkurs „Przyjazna wieś”
Konferencja podsumowująca konkurs pn. „Przyjazna wieś” od-

była się 11 grudnia 2009 r. w Jarnołtówku. Sekretariat Regionalny 
KSOW Województwa Opolskiego, realizując Plan 
Działania na lata 2008–2009, zorganizował etap re-
gionalny konkursu, którego celem było wyłonienie 
najlepszego projektu infrastrukturalnego, zrealizo-
wanego na obszarach wiejskich przy wsparciu środ-
ków unijnych. 

Laureatami etapu regionalnego konkursu zostały 
następujące projekty: 
 I miejsce – projekt „Budowa Wiejskiego Centrum 

Aktywizacji w Rudziczce” – Gmina Prudnik,
 II miejsce – projekt „Zagospodarowanie Centrum 

Rekreacyjno-Turystyczno-Sportowego we wsi  
Rudniki” – Gmina Rudniki,

 III miejsce – projekt „Wiejskie Centrum Kultury 
i Rekreacji w Chrzelicach” – Gmina Biała.

Projekt Gminy Prudnik „Budowa Wiejskiego Centrum Aktywizacji  
w Rudziczce”, otrzymał nominację do etapu ogólnopolskiego konkur-
su, w którym zajął 7 miejsce.

Działania planoWane na ii kWartał 
2010 roku to:

1. organizacja we współpracy z uniwersytetem opolskim 
i urzędem miasta opola konferencji „zarządzanie 
kryzysowe – nauka i praktyka”;

2. organizacja regionalnego konkursu najlepsze 
przedsięwzięcie kulturalne promujące lokalne tradycje  
i zwyczaje ludowe śląska opolskiego;  

3. organizacja, we współpracy z fundacją Promocji  
i innowacji Gospodarczych, konferencji prezentującej 
nowe technologie oraz dobre praktyki w zakresie oze;

4. organizacja seminarium z udziałem partnerów 
zagranicznych z europejskiego stowarzyszenia Rozwoju 
obszarów wiejskich i odnowy wsi aRGe „sterowanie 
procesem odnowy wsi w ramach programów 
regionalnych”.

sekretariat Regionalny Ksow 
województwa opolskiego



30

» z życia KSOW

Boże Narodzenie na Podkarpaciu
21 grudnia 2009 roku zakończony został Konkurs „Podkarpacki 

stół wigilijny oraz obrzędy bożonarodzeniowe”. Głównym celem 
konkursu było wspieranie rozwoju wsi poprzez integrację środowi-
ska wiejskiego oraz pobudzanie aktywności mieszkańców, pozna-
wanie i upowszechnianie tradycji, a także wyłanianie i promowanie 
najlepszych obrzędów i potraw bożonarodzeniowych. Konkurs zo-
stał ogłoszony 17 listopada 2009 roku. Przebiegał etapowo i organi-
zowany był w następujących kategoriach: A – „Stołu wigilijnego” oraz 
B – „Obrzędów bożonarodzeniowych”.

Kapituła Konkursowa w kategorii A – „Stołu wigilijnego” przyzna-
ła 3 pierwsze miejsca oraz 4 wyróżnienia:
I miejsce zajęła LGD „Ziemia Przemyska” – reprezentowana przez 
Towarzystwo Aktywnych Kobiet w Birczy.
II miejsce uzyskało Stowarzyszenie LGD „Eurogalicja” – reprezento-
wane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Podleśnej.
III miejsce przypadło LGD Dolina Sanu – reprezentowanej przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Prusieku.

Wyróżnienia przyznano dla:
1. LGD Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – 

Nauka -Tradycja PROWENT – reprezentowanej przez Stowarzyszenie 
ZASOWIANKI z Żyrakowa.

2. LGD Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansą na rozwój” – repre-
zentowanej przez Gminne KGW.

3. LGD Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – reprezentowanej przez Stowarzy-
szenie Wólczanie.

4. LGD „Lider Dolina Strugu” – reprezentowanej przez Stowarzyszenie 
Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej.

W kategorii B – „Obrzędów bożonarodzeniowych” Kapituła Kon-
kursowa przyznała 3 pierwsze miejsca:
I miejsce – przypadło LGD „Region Sanu i Trzebośnicy” 
– reprezentowanej przez Zespół Folklorystyczny „Folusz”  
z Giedlarowej.
II miejsce zajęła LGD „Lider Doliny Strugu” – przedstawiciel: 
Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej.
III miejsce przyznano LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” 
– reprezentowanej przez Grupę obrzędową z zespołem 
śpiewaczym „Niespodzianka”,

sekretariat Regionalny Ksow 
województwa Podkarpackiego
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oraz 2 wyróżnienia:
1. LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” – Towarzystwo Kultury  

i Rozwoju Wsi Harta.
2. Specjalne wyróżnienie dla reprezentantki LGD „Rozwój Ziemi 

Lubaczowskiej” za wybitną kreację aktorską w inscenizowanym 
obrzędzie wigilii na Ziemi Lubaczowskiej.

Działania planoWane na ii kWartał 2010 roku to:

1. konkurs „Podkarpacki stół wielkanocny". 
Przedsięwzięcie to ma na celu  podtrzymywanie   
tradycji   związanych   ze   świętami wielkanocnymi, 
poprzez przygotowanie potraw wielkanocnych 
charakterystycznych dla regionu oraz kultywowanie i 
popularyzację sztuki ludowej. konkurs ma także służyć 
aktywizacji środowisk lokalnych  poprzez  integrację  
wokół aranżowanego stołu i koszyka wielkanocnego.

2. konkurs „sołtys Roku województwa Podkarpackiego". 
celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych 
sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

3. międzynarodowe targi żywności, Produktów i 
technik ekologicznych „ekogala 2010". misją targów, 
organizowanych w województwie podkarpackim od 
2007 r., jest integracja środowiska ekologicznego 
producentów rolnych, przetwórców, konsumentów 
i dystrybutorów żywności ekologicznej z Polski 
oraz innych krajów. "ekogala" to również okazja do 
zaprezentowania się wytwórców żywności ekologicznej, 
a przede wszystkim  szansa nawiązania kontaktów 
handlowych przez producentów żywności ekologicznej 
oraz tworzenie rynku dla żywności wytwarzanej 
metodami ekologicznymi.

sekretariat Regionalny Ksow 
województwa Podlaskiego

Międzynarodowa konferencja w Barszczewie
W Barszczewie k. Białegostoku odbyła się konferencja pt. „Rola 

KSOW w rozwoju obszarów wiejskich oraz doświadczenia krajów UE 
we wdrażaniu KSOW w 2009 r.” Zorganizowana była przez Sekretariat 

8. spotkanie Krajowych 
Sieci Obszarów Wiejskich 
w Rzymie
W dniach 25–26 marca 2010 roku w Rzymie odby-
ło się 8. spotkanie Krajowych Sieci Obszarów Wiej-
skich. Spotkanie zorganizowane zostało przez 
Europejską Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich (Eu-
ropean Network for Rural Development – ENRD 
http://enrd.ec.europa.eu). Spotkanie poświęcone 
zostało bieżącym tematom realizowanym przez 
narodowe sieci. 
W ramach specjalnie powołanych grup tema-
tycznych podczas warsztatów nastąpiła wymia-
na poglądów na tematy realizowane w ramach 
KSOW: rolnictwo niskotowarowe, obszary leśne, 
przedsiębiorcy rolni oraz informacja i promocja 
KSOW.  W czasie spotkania omówione zostały 
również założenia nowego pilotażowego systemu 
sprawozdawczości w ramach ENRD. Podczas wi-
zyty studyjnej uczestnicy mieli okazję zapoznania 
się z produkcją w gospodarstwie rolnym produ-
kującym włoskie produkty regionalne. Uczest-
nikami spotkania byli przedstawiciele KSOW ze 
wszystkich krajów członkowskich. Poską Sieć re-
prezentował Pan Michał Marciniak z Sekretariatu 
Centralnego KSOW. 
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Regionalny KSOW i Podlaską Izbę Rolniczą. Jej celem 
było zapoznanie się z funkcjonowaniem sieci obsza-
rów wiejskich na Litwie i Łotwie. W konferencji uczest-
niczyło ponad 100 gości.

Ekologiczne rolnictwo
„Ekologia w województwie podlaskim – Rolnictwo 

ekologiczne możliwe kierunki rozwoju” – pod tym ty-
tułem odbyła się konferencja w Białowieży w dniach 
4–5 grudnia 2009 roku. 

Konferencja ta miała na celu potrzebę przeniesie-
nia dobrych praktyk związanych z działalnością ekolo-
giczną oraz wymianę doświadczeń, a także promocję 
rolnictwa ekologicznego i wskazanie możliwych kie-
runków rozwoju gospodarstw i przetwórstwa pro-
duktów ekologicznych w województwie podlaskim. 

Otwarcie konferencji przez Członka Zarządu Województwa Podlaskiego 
Mieczysława Kazimierza Baszko. | Fot. KSOW

sekretariat Regionalny Ksow 
województwa Pomorskiego

Angażujemy młodzież w rozwój wsi
W grudniu 2009 roku zakończył się konkurs plastyczny „Wieś mo-

ich marzeń” zorganizowany przez Sekretariat Regionalny KSOW Wo-
jewództwa Pomorskiego. Konkurs skierowany był do uczniów szkół 
podstawowych z całego województwa pomorskiego. Zadaniem 

uczestników było przedstawienie zmian, jakie zaszły 
lub jakie powinny mieć miejsce w ich najbliższym 
otoczeniu dzięki wykorzystaniu funduszy europej-
skich na rozwój obszarów wiejskich. Konkurs cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem. Do Departamen-
tu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP 
wpłynęło 1600 prac ze 140 szkół.

W plastycznej rywalizacji nagrodzonych i wyróżnio-
nych zostało łącznie 100 prac. Dwanaście najbardziej 
oryginalnych rysunków wybrano do przygotowania 
kalendarza ściennego Sekretariatu Regionalnego 
KSOW na 2010 rok.

Działania planoWane na ii kWartał 2010 roku:

1. konkurs „nasze kulinarne – smaki regionów”. Podczas iV 
Pomorskiego święta Produktu tradycyjnego zorganizowany 
zostanie konkurs „nasze kulinarne – smaki regionów”. Pomorskie 

Gala z okazji wręczania nagród | Fot. KSOW
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święto Produktu tradycyjnego jest to jedno z większych wydarzeń 
organizowanych przez samorząd województwa Pomorskiego 
w ramach krajowej sieci obszarów wiejskich. w maju br. 
Park oliwski w Gdańsku odwiedzą producenci produktów 
lokalnych, koła gospodyń wiejskich oraz przedstawiciele firm 
gastronomicznych i gospodarstw agroturystycznych z całego 
województwa. będzie można spróbować najsmaczniejszej rodzimej 
żywności – truskawki kaszubskiej, przepysznych ciast, wiejskiego 
chleba z domowym smalcem, wędlin własnego wyrobu, miodów 
z leśnej pasieki, a także domowych win i nalewek. Podczas święta 
odbędzie się również regionalny finał X już edycji konkursu „nasze 
kulinarne dziedzictwo – smaki Regionów” organizowany przez 
marszałka województwa Pomorskiego i Polską izbę Produktu 
Regionalnego i lokalnego. jak co roku przyznane zostaną nagrody 
i wyróżnienia marszałka dla najlepszych potraw i produktów 
związanych z regionem.  

2. konferencja informacyjno-promocyjna o tematyce związanej 
z rozwojem biogazowni w Polsce. będzie to kolejne ciekawe 
przedsięwzięcie wspierane przez sekretariat Regionalny ksow. 
Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego, jako jedna z bardziej 
efektywnych metod pozyskiwania energii odnawialnej, ciągle 
jeszcze nie znajduje w Polsce powszechnego zastosowania. 
inicjatorem całego przedsięwzięcia jest  Pomorska izba Rolnicza. 
zgodnie z jej zamysłem, celem konferencji jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania biogazu rolniczego w Polsce oraz 
zachęcenie rolników do zastosowania tej technologii. Podczas 
spotkania omówione zostaną m.in. korzyści wynikające z produkcji 
biogazu oraz kierunki rozwoju rynku biogazowego w europie na 
podstawie doświadczeń takich krajów, jak niemcy, austria, dania 
i szwecja. Przybliżona zostanie również tematyka dotycząca 
wytwarzania biogazu i związanych z tym uwarunkowań prawnych.  

     w programie przewidziane będą takie bloki tematyczne, jak:

- niemieckie i polskie osiągnięcia w dziedzinie agroenergii,  
a w szczególności biogazu opartego na surowcach pochodzenia 
rolniczego,

- kierunki rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii  
na terenach wiejskich w  Polsce i niemczech,

- uwarunkowania prawne oraz formy wsparcia rozwoju 
agroeneregtyki w Polsce i niemczech,

- praktyczne doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji 
biogazowych.

Polska wieś, a media
– Pracujemy nad kilkudziesięcioma ułatwieniami 
dla rolników, którzy korzystają z  unijnych progra-
mów-powiedział podczas konferencji „Polska wieś, 
bezpieczeństwo żywnościowe a  media” minister 
rolnictwa Marek Sawicki. W  szczególności chodzi 
u  uproszczenia dotyczące Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednym z nich 
jest możliwość dokonania zmiany we wniosku 
przed podpisaniem umowy z  Agencją Restruk-
turyzacji i  Modernizacji Rolnictwa. W  niektórych 
przypadkach zostanie także zniesiony obowiązek 
stosowania ustawy o  zamówieniach publicznych. 
Jak przyznał minister Sawicki, nie zawsze przepisy 
tej ustawy muszą być stosowane, np. w  zakresie 
szkoleń dla osób zatrudnionych w  rolnictwie czy 
leśnictwie.
Ważnym ułatwieniem dla wnioskodawców będzie 
korygowanie przez Agencję „oczywistych pomy-
łek”. Do takich błędów można zaliczyć np. niewy-
pełnienie jakiejś rubryki lub wpisanie błędnych 
danych. Marek Sawicki przypomniał, że Agencja ma 
duży zasób danych o rolnikach i może samodzielnie 
poprawić niektóre pomyłki.
Zmienią się również zasady przyznawania dotacji 
dla młodych rolników, którzy otrzymają gospodar-
stwa w spadku. -Sprawy spadkowe trwają czasem 
kilka lat, a rolnik może starać się o premię tylko w 
ciągu roku od przejęcia gospodarstwa - zaznaczył 
Sawicki. Zostaną także złagodzone przepisy doty-
czące wymogu posiadania minimalnej powierzchni 
użytków rolnych. 
Minister przypomniał, że rolnicy mogą już ubiegać 
się o trzy rodzaje płatności na jednym formularzu. 
Chodzi o dopłaty bezpośrednie, płatności z tytułu 
niekorzystnych warunków gospodarowanie oraz 
dofinansowania na tzw. programy rolnośrodowi-
skowe (np. rolnictwo ekologiczne). 
Konferencja "Polska wieś, a media" odbyła się pod 
koniec kwietnia.
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3. konkurs wiedzy o unii europejskiej. w najbliższym 
w czasie do gimnazjów i szkół średnich województwa 
pomorskiego trafi informacja o konkursie wiedzy 
na temat unii europejskiej. celem konkursu będzie 
zachęcenie młodzieży do zainteresowania się tematyką 
europejską, popularyzowanie wiedzy o unii europejskiej, 
funduszach unijnych, a przede wszystkim programach 
unijnych skierowanych do młodych ludzi. 

4. i zjazd lGd Polski Północnej. Pomorska sieć leader 
wyszła z inicjatywą organizacji zjazdu, w którym 
uczestniczyłyby lGd nie tylko z województwa 
pomorskiego, ale też  z województw sąsiadujących. 
będzie to okazja do podsumowania dotychczasowych 

działań, wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania lokalnych 
strategii rozwoju, a także zacieśnienie współpracy między 
regionalnymi lGd.

sekretariat Regionalny Ksow 
województwa Śląskiego

Szkolenia dla LGD
Od listopada do grudnia 2009 roku w ramach Planu Działania na lata 

2008–2009 organizowane były szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych 
Grup Działania. Ostatnie z trzech szkoleń pt. „Praca organu decyzyjne-
go LGD” odbyło się w dniach 3 i 4 grudnia 2009 roku we Włodowicach.

 
Spotkanie z  LGD
W dniach 22–23 stycznia 2010 roku przedstawiciele Sekretariatu 

Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Ślą-
skiego uczestniczyli w spotkaniu z reprezentantami Lokalnych Grup 
Działania z terenu województwa. Podczas spotkania między innymi 
przedstawiciel Sekretariatu Regionalnego omówił doświadczenia 
z wyjazdu studyjnego do Portugalii. Wyjazd miał miejsce 16-20 listopa-
da 2009 roku. 

Działania planoWane na ii kWartał 2010 roku:

1. organizacja trzydniowego szkolenia nt. „Podstaw rolnictwa 
ekologicznego”. szkolenie przeznaczone będzie dla rolników 
(producentów) mających zamiar przystąpić do programów  
rolno-środowiskowych — rolnictwo ekologiczne. 

2. współorganizacja śląskich targów Rolniczo-leśnych aGRosilesia.
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sekretariat Regionalny Ksow 
województwa Świętokrzyskiego

sekretariat Regionalny Ksow 
województwa warmińsko-Mazurskiego

Sekretariat Regionalny Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
w ostatnim okresie w ramach 
swojej działalności. współor-
ganizował II Międzynarodowe 
Targi Turystyki Wiejskiej i Agro-
turystyki AGROTRAVEL 2010. 
Działanie to było poprzedzone 
akcją promocyjną o targach  
i bieżącej działalności święto-
krzyskich lokalnych grup działa-
nia oraz Sekretariatu Regional-
nego KSOW. 

Szlaki rowerowe produktem turystycznym
„Szlaki rowerowe jako produkt turystyczny Warmii i Mazur” – pod ta-

kim tytułem odbyło się w Elblągu, w dniach 23-24.11.2009 r. szkolenie dla 
przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa war-
mińsko-mazurskiego oraz przedstawicieli samorządów. Jego celem było 
przede wszystkim przygotowa-
nie szlaków rowerowych do pro-
mocji, jako pakietu produktów 
turystycznych Warmii i Mazur. Or-
ganizowane przez Sekretariat Re-
gionalny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich cykliczne spotkania dla 
Lokalnych Grup Działania z tere-
nu województwa mają służyć tak-
że wymianie wiedzy, informacji  
i doświadczeń pomiędzy tymi 
grupami. A przede wszystkim wy-
pracować wspólne stanowiska co 
do radzenia sobie z problemami 
związanymi z rozwojem terenów 
wiejskich na danym obszarze.

Działania planoWane Do realizacji W ii kWartale 2010 roku:

1. Regionalny konkurs na najlepsza pracę magisterską w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

2. konkursy związane z aktywizacją i rozwojem obszarów wiejskich  
oraz promocją regionu.

3. organizacja i udział w krajowych targach o tematyce związanej 
z rozwojem obszarów wiejskich, produkcją żywności tradycyjnej, 
regionalnej i ekologicznej oraz turystyki wiejskiej i agroturystyki.

4. organizacja szkoleń/spotkań dla lokalnych Grup działania warmii  
i mazur.

5. organizacja szkoleń/spotkań, wyjazdów studyjnych dla grup 
producentów rolnych oraz branżowych związków producentów 
rolnych.

Targi AGROTRAVEL to największa impreza w Polsce 
promująca turystykę na obszarach wiejskich fo
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Promocja programów UE w telewizji
W lokalnym programie poznańskiej telewizji pod koniec grudnia 2009 

Wielkopolanie mogli zobaczyć pięć reportaży pod wspólnym tytułem „Euro-
PROW-incja”. Reportaże przygotowane zostały na zlecenie Sekretariatu Re-
gionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Była to realizacja zadania pro-
mowania dobrych praktyk w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych na 
rozwój obszarów wiejskich, zapisanego w Planie działania na lata 2008-2009.

Reportaże pokazywały, na przykładzie gmin i lokalnych grup działania, 
w jaki sposób można pozyskiwać pieniądze na kulturę, sport i rekreację czy 
też rozwój turystyki. Jednym z bohaterów reportaży była wiejska gmina 
Pakosław, w której zostały zrealizowane dwa interesujące projekty: „Choj-
no – Ośrodek Kultury Chazackiej” i „Pakosław wieś rekreacyjno-sportowa”. 

Promocja produktów regionalnych
Sekretariat Regionalny KSOW w województwie zachodniopomorskim 

zakończył 15 grudnia 2009 roku realizację projektu związanego z działa-
niami promocyjnymi produktów regionalnych Pomorza Zachodniego. 
Odbywały się one we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego oraz Wydziałem Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomor-
skiego w ramach działania 2.2 Planu działania SR KSOW – przeniesienie 
dobrych praktyk oraz innowacyjnych pomysłów, organizacja wymiany 
doświadczeń i „know-how". 

sekretariat Regionalny Ksow 
województwa wielkopolskiego

sekretariat Regionalny Ksow 
województwa Zachodniopomorskiego

Działania planoWane Do realizacji W ii kWartale 2010 roku:

1. Rozpoczęty zostanie cykl szkoleń warsztatowych  
dla Przedstawicieli lokalnych Grup działania z zakresu  
procedur oceny zgodności operacji z lokalną strategią Rozwoju  
oraz oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla członków 
organów decyzyjnych, pracowników biur zarządów lokalnych  
Grup działania województwa zachodniopomorskiego.

2. dofinansowane zostanie szkolenie organizowane przez  
zachodniopomorski ośrodek doradztwa Rolniczego dla rolników, 
którzy chcą uruchomić działalność agroturystyczną  
oraz wsparcie publikacji „bogactwo wsi zachodniopomorskiej", 
prezentującej walory wsi w województwie.

W ramach promocji prze-
prowadzona została kampania 
reklamowa produktów regio-
nalnych i tradycyjnych z terenu 
województwa: jeziorowy ogórek 
kiszony z Kalisza Pomorskie-
go, ogórek kołobrzeski, chleb 
wiejski razowy koprzywieński 
i miód drahimski. Produkty 
regionalne promowane były 
na nośnikach zewnętrznych 
(typu billboard) oraz w prasie  
i telewizji. Wyprodukowany zo-
stał również film promocyjny. 
Całość zamknięta została pu-
blikacją albumu prezentującego 
produkty tradycyjne i regionalne 
z województwa zachodniopo-
morskiego.



Został uruchomiony portal internetowy Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich, który znajdzie-
cie Państwo pod adresem www.ksow.pl. Będzie 
to podstawowe narzędzie do komunikacji i bu-
dowania sieci kontaktów pomiędzy partnerami 
sieci oraz wszystkimi podmiotami zaangażo-
wanymi w pracę na rzecz rozwoju wsi. Istotnym 
kryterium przy tworzeniu tego portalu było 
przygotowanie przejrzystej i funkcjonalnej plat-
formy informacyjnej, z  możliwością szybkiego 
i łatwego wyszukiwania informacji.

W jakim celu powstał portal?
Głównym celem działania Sieci, na szcze-

blach: lokalnym, regionalnym, krajowym oraz 
wspólnotowym, jest zapewnienie efektywne-
go i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez wymianę informacji i rozpowszechnia-
nie dobrych praktyk w zakresie realizowanych 
programów/projektów, poprawę wdrażania instru-
mentów rozwoju obszarów wiejskich oraz zapewnie-
nie efektywnej oceny wdrażania tych instrumentów.

Działania podejmowane przez Sekretariat Central-
ny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i  Sekretariaty 
Regionalne mają sprzyjać realizowaniu zasady part-
nerstwa i wymiany informacji. Dzięki temu wszystkie 
zainteresowane strony będą dobrze poinformowane 
o działaniach podejmowanych zarówno na szczeblu 
krajowym, jak regionalnym i lokalnym.

Dzięki portalowi łatwiej jest rozpowszechniać do-
bre praktyki w obszarze wszystkich osi oraz zacieśniać 
współpracę pomiędzy partnerami sieci.

Informacje na stronie głównej naszego portalu są 
zawsze aktualne i  odzwierciedlają bogaty kalendarz 
wydarzeń, w  które zaangażowany jest zarówno Se-
kretariat Centralny jak i  Sekretariaty Regionalne wraz 
z partnerami.

Jak korzystać z portalu?
Portal zawiera szereg cennych informacji dla insty-

tucji, które już są zaangażowane w pracę na rzecz roz-

Dostęp do wiedzy dla wszystkich
RuszyŁ PoRtal inteRnetowy kRajowej sieci obszaRów wiejskich

woju obszarów wiejskich, jak też dla podmiotów, które 
dopiero chcą stać się partnerami KSOW. Pierwszy, pod-
stawowy krok, to przede wszystkim rejestracja w bazie 
partnerów KSOW – każdy zainteresowany może zro-
bić to samodzielnie wypełniając formularz na stronie.  
Następny krok to już tylko zacieśnianie współpracy 
oraz bazowanie na wiedzy i  doświadczeniu swoim 
oraz potencjalnych partnerów w obszarze dowolnie 
zadeklarowanej i wybranej działalności.

Portal KSOW to także bezcenne źródło informa-
cji odnośnie m.in. Lokalnych Grup Działania, Grup 
Producentów Rolnych, pożyczek z budżetu państwa 
na wyprzedzające finansowanie operacji w  ramach 
PROW 2007–2013 czy produktów regionalnych.

To także miejsce za pośrednictwem, którego moż-
na odwiedzić Europejskie Sieci Obszarów Wiejskich, 
zobaczyć w jaki sposób do tematu związanego z roz-
wojem obszarów wiejskich podchodzą inne kraje Unii 
Europejskiej, a także sprawdzić w kalendarium, jakie 
ważne wydarzenia będą miały miejsce w najbliższym 
czasie w rodzimym regionie.

SEKrEtArIAt CENtrAlNy KSOW
tEl. 22 623 12 25

Portal internetowy www.ksow.pl administrowany oraz koordynowany jest przez 
Wydział – Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW.
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Konkurs fotograficzny
„Moja Wieś”

już można nadsyłać

do Sekretariatu

Centralnego Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich prace

fotograficzne, które wezmą

udział w konkursie 

„Moja Wieś”. jego celem jest

pokazanie najpiękniejszych

zakątków obszarów

wiejskich w Polsce. 

Konkurs przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów, jak  
i amatorów. Będą oni rywalizować w trzech kategoriach:
I kategoria – Mieszkańcy wsi,
II kategoria – Pejzaż wiejski,
III kategoria – Wiejska tradycja.
Jeden uczestnik może nadesłać maksimum trzy zdjęcia w jed-
nej kategorii. Prace należy nadsyłać do Sekretariatu KSOW w 
formie elektronicznej, która umożliwia ich wydrukowanie w 
formach minimum A0 przy rozdzielczości 150-200 dpi. Pro-
simy o dołączenie do nich oświadczenia, że autorzy udzielają 
licencji Skarbowi Państwa i Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na wykorzystanie zdjęć. 

Zdjęcia prosimy przesyłać na płytach CD na adres:
Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY – Moja Wieś”.

Nagrodami i wyróżnieniami w konkursie będzie sprzęt 
fotograficzny.

Więcej informacji na www.ksow.pl


