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76. Międzynarodowe Targi Grüne Woche
„Polska …schmeckt!”

Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi koordynuje przygotowania do prezentacji Polski podczas  
76. Międzynarodowych Targów Grüne Woche (IGW) w Berlinie. Targi te to najważniejsze i największe 
branżowe spotkanie producentów i przetwórców żywności z całego świata, w których w bieżącym roku 
uczestniczyło 1589 wystawców z 56 krajów. 

Przyszłoroczna edycja targów, która odbędzie się w dniach 21–30 stycznia 2011 roku, będzie szcze-
gólnym wydarzeniem, gdyż Polska przyjęła tytuł Kraju Partnerskiego Targów Grüne Woche. Tytuł Kraju 

Partnerskiego targów IGW oznacza, że Polska, a tym samym polska żywność, będzie obecna we wszystkich działaniach 
promocyjnych tej prestiżowej imprezy. Powierzenie roli Kraju Partnerskiego zwróci na Polskę i polską żywność wysokiej 
jakości zainteresowanie nie tylko publiczności i mediów niemieckich, ale także zyska szeroki, międzynarodowy wydźwięk. 
Jest to niezwykle ważne wydarzenie, które zdarza się raz na 20 lat.

Hasło przewodnie: Polska obecność na IGW będzie odbywać się pod 
hasłem „Polska …schmeckt!” – Polska smakuje. A nasze polskie smaki będzie 
można spróbować podczas kulinarnej podróży przez Polskę. W podróży po 
Polsce pokażemy także dziedzictwo kulinarne, kulturowe, atrakcje turystycz-
ne Polski oraz naszą ofertę agroturystyczną. Poprzez prezentację polskiej 
żywności w postaci kulinarnej podróży po Polsce na polskim stoisku narodowym chcemy zachęcić Niemców do przyje-
chania do Polski i spróbowania, a następnie kupienia tych samych specjałów na miejscu i zawiezienia ich do swojego 
kraju. 

Motyw przewodni: polskie owoce są cenione na całym świecie i są przedmiotem wielkiego zainteresowania konsu-
mentów także na rynku niemieckim. Jednakże niewiele osób wie, że Polska należy do największych eksporterów jabłek na 
świecie. Dlatego też to właśnie jabłko z polskich sadów będzie elementem przewodnim polskiego stoiska narodowego oraz 
wszystkich działań promocyjnych związanych z udziałem Polski w targach IGW. 

Polskie Stoisko Narodowe: tak jak w latach poprzednich hala 11.2., będzie miejscem polskiej prezentacji. Na po-
wierzchni ok. 800 m² zaprezentują się obok Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, województwa: małopolskie, wiel-
kopolskie, łódzkie, lubuskie, dolnośląskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, lubelskie, kujawsko-pomorskie 
oraz Stowarzyszenie Producentów Ryb Jesiotrowatych, Konsorcjum: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Pol-
skie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Krajowa Rada Drobiarstwa, Związek Polskie Mięso, Unia Producentów 
i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Na stoisku resortu będzie 
można uzyskać informacje na temat rolnictwa i gospodarki żywnościowej, projektów realizowanych dzięki środkom 
z PROW na lata 2007–2013 oraz spróbować smakołyki i uczestniczyć w warsztatach rękodzieła przygotowanych przez 
Lokalne Grupy Działania: Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazur-

skich (LGD 9), „Warmiński Zakątek”, „Dorze-
cze Słupi”, „Żywiecki Raj”, Spichlerz Górnego 
Śląska oraz „Dolina Soły”. Wiele atrakcji, kuli-
narnych i artystycznych, dla odwiedzających 
polskie stoisko przygotowali także pozostali 
wystawcy – województwo zachodniopomor-
skie zaprasza na pokaz przygotowywania ro-
gali świętomarcińskich, a w polskiej restau-
racji będzie można spróbować m.in. potraw 
z Gęsi Białej Kołudzkiej.

Podczas targów odbędą się także spotka-
nia bezpośrednie z  potencjalnymi kontra-
hentami niemieckimi, co pozwoli na zaistnie-
nie w  szerszym zakresie polskiej żywności 
w niemieckich sklepach.

Serdecznie zapraszamy. 



Szanowni Państwo!
Zbliża się koniec 2010 roku. Aura 

w tym roku nie sprzyjała rolnikom. 
Powódź dotknęła 124 tysiące go-
spodarstw. Zalanych bądź podto-
pionych zostało ponad 780 tys. ha. 
W  mijającym roku żniwa były bar-
dzo trudne. Utrata zbiorów, na któ-
re czeka się cały rok, to wielki cios 
dla każdego rolnika. Dlatego już  
1 czerwca rząd na mój wniosek 
przyjął specjalny program pomocy 
poszkodowanym rolnikom. Ponad-
to wprowadzone zostało nowe dzia-
łanie w  ramach PROW 2007–2013  
– „Przywracanie potencjału pro-
dukcji rolnej zniszczonego w  wyni-
ku wystąpienia klęsk żywiołowych 
oraz wprowadzenie odpowiednich 
działań zapobiegawczych”. Pomoc 
ma formę refundacji do 90 proc. 
kosztów kwalifikowalnych, ponie-
sionych przez beneficjenta.

Rolnictwo od zawsze borykało 
się z  różnymi problemami. Rząd, 
w  którym pełnię zaszczytną funk-
cję Ministra Rolnictwa, za jeden 
z  głównych priorytetów uznaje 
rozwój obszarów wiejskich. Za-
pewniam, że uczynię wszystko, 
aby nasza wieś rozwijała się, a rol-
nicy osiągnęli satysfakcję z ciężkiej 
pracy. Należy podkreślić, że wła-
śnie polskie rolnictwo, mimo wielu 
przeciwności i problemów, w ostat-
nich 10–15 latach największy po-
stęp w  rozwoju i  w  nowoczesno-
ści. Rolnicy najlepiej wykorzystują 
unijne środki. Wartość eksportu rol-
no-spożywczego to ponad 12 proc. 
całego naszego eksportu. Ponadto 
cały czas utrzymuje się dodatni bi-
lans wymiany handlowej na pozio-
mie około 2,1 mld euro. Świadczy 
to o  konkurencyjności polskiego 
rolnictwa, o  bardzo dobrych pro-
duktach, które zdobywają uznanie 
nie tylko na unijnym rynku, ale i na 
rynkach trzecich.

1

» W NUMERZEKrajowa Sieć Obszarów Wiejskich 
prowadząc szeroką akcję informa-
cyjną i promocyjną programów po-
mocy Unii Europejskiej przyczynia 
się również do aktywizacji wsi i wy-
korzystania środków z  programów 
pomocy dla wsi i rolnictwa.

W  związku ze zbliżającymi się 
świętami Bożego Narodzenia pra-
gnę złożyć wszystkim rolnikom 
i  ich rodzinom życzenia zdrowych, 
radosnych i  pogodnych świąt oraz 
przyjemnego odpoczynku w gronie 
najbliższych. Życzę wszystkim także 
dużo zdrowia i  pomyślności oraz 
dużo szczęścia i sprzyjającej pogody 
w kolejnym roku. Niech każdy z nas 
wykorzysta ten okres czasu jak naj-
lepiej na przemyślenia i plany na rok 
następny.

Słowa podziękowania i  życzenia 
pragnę skierować również do tych, 
którzy dobrze przygotowali polskich 
rolników do wykorzystania wszyst-
kich możliwości płynących z przystą-
pienia Polski do Unii Europejskiej.

Marek Sawicki
MiNiStER ROlNictWA
i ROZWOjU WSi
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Konferencja i podsumowanie 
konkursu „przyjazna wieś”          

Z inicjatywy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
po raz kolejny spotkali się przedstawiciele admini-
stracji rządowej, samorządów wszystkich szczebli 
i  świata nauki, aby wspólnie zastanowić się nad 
przyszłością polskiej wsi. Konferencja „Infrastruk-
tura wiejska – drogą do sukcesu gospodarczego 
regionów” była okazją do wymiany poglądów i do-
świadczeń na temat znaczenia rozwoju obszarów 
wiejskich dla wzrostu gospodarczego kraju. Kon-
ferencję otworzył Paweł Pacek, Przewodniczący 
Centralnej Komisji Konkursowej „Przyjazna wieś”, 
zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Artur Ławniczak – Podsekretarz 
Stanu w MRiRW w swoim wystąpieniu podkreślił 
znaczenie infrastruktury technicznej i  społecznej 
dla poprawy jakości życia na wsi. Dr Mikołaj Niedek 
z Fundacji Rozwoju Gmin Polskich zapoznał obec-
nych z  infrastrukturą instytucjonalną ekonomii 
społecznej w Polsce i porównał z danymi z Włoch, 

Słowińskie Centrum Kultury w Klukach. Zdobywca I miejsca w kategorii  
infrastruktura społeczna.  | Fot. Muzeum Pomorza Środkowego

w których np. tradycje spółdzielcze datuje się do-
piero od 1991 roku. Bilans był niestety niekorzystny 
dla naszego kraju. W panelu prowadzonym przez 
dr Monikę Król z Uniwersytetu Łódzkiego pojawił 
się istotny temat ekonomicznych, społecznych 
i  ekologicznych czynników zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto w  dyskusji 
wziął udział dr inż. arch. Tomasz Majda z Wydzia-
łu Ogrodnictwa i  Architektury Krajobrazu SGGW, 
który zapoznał zebranych z rządowym projektem 
zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym.

Niezwykle ważne, z  punktu widzenia budowy 
infrastruktury na wsi, jest źródło finansowania. 
Finanse unijne są środkami publicznymi i ich wy-
datkowanie podlega ścisłym regułom, np. ustawie 
o  zamówieniach publicznych. Wpływ regulacji 
prawnych na rozwój infrastruktury wiejskiej przed-
stawiła dr Anna Górczyńska z Uniwersytetu Łódz-
kiego. Zachęcała też przedstawicieli samorządów 

do korzystania z  partnerstwa publiczno-
prywatnego, które po nowelizacji ustawy 
pozwala podzielić pomiędzy partnerów 
nie tylko koszty, ale także ryzyko związane 
z  inwestycją. Stronę społeczną reprezento-
wali dr Mikołaj Niedek oraz Wojciech Petera, 
redaktor naczelny „Polskiej wsi”. Wszystkie 
wystąpienia były przyczynkiem do ożywio-
nej dyskusji.

Konferencja była także okazją do pod-
sumowania konkursu „Przyjazna wieś”. Na-
grody i  podziękowania Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wszystkim uczestnikom etapu 
ogólnopolskiego konkursu wręczyli: Artur 
Ławniczak – Podsekretarz Stanu w  MRiRW 
i Ryszard Pazura – Dyrektor Fundacji Progra-
mów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. W  tym 
roku po raz pierwszy FAPA przyznała na-
grodę specjalną „ekomiejsce” dla projektu, 
który wykorzystuje ekologiczne techno-



logie i  uwzględnia zasady ochrony środowiska,  
np. stosuje odnawialne źródła energii. Wyróżnie-
nie otrzymała Gmina Osjaków za zainstalowanie 
solarów do ogrzewania hali sportowej jako nowo-
czesnego i  odnawialnego źródła zasilania insta-
lacji ciepłej wody i  centralnego ogrzewania. Ko-
lejność projektów na liście rankingowej w etapie 
ogólnopolskim konkursu ustaliła Centralna Komi-
sja Konkursowa, powołana przez Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.
W kategorii infrastruktury społecznej zwyciężyli:
• I  miejsce – Muzeum Pomorza Środkowego,  

woj. pomorskie za realizację projektu „Słowiń-
skie Centrum Kultury w Klukach”.

• II miejsce – gmina Karlino, woj. zachodniopo-
morskie za realizację projektu „Budowa świetli-
cy wiejskiej w Pobłociu Wielkim”.

• III miejsce – gmina Komorniki, woj. wielkopol-
skie za realizację projektu „Budowa sali pełno-
wymiarowej przy gimnazjum w Komornikach”.

» INfoRMacjE sEkREtaRIatU cENtRalNEgo ksoW
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W kategorii technicznej laureatami zostali:
• I  miejsce – gmina Mrągowo, woj. warmińsko–

mazurskie, za realizację projektu „Budowa in-
frastruktury ośrodka sportów zimowych „Góra 
Czterech Wiatrów”.

• II miejsce – gmina Węgierska Górka, woj. ślą-
skie, za realizację projektu „Rozbudowa bazy 
turystycznej”.

• III miejsce – gmina Chocianów, woj. dolnoślą-
skie za realizację projektu „Rewaloryzacja za-
bytkowego centrum miasta”.
Gratulujemy laureatom i uczestnikom finału. Infor-

macje o  konkursie oraz projektach zgłoszonych do 
etapu ogólnopolskiego znajdują się również w bazie 
dobrych praktyk na stronie www.ksow.gov.pl.

PAWEł PAcEK
PRZEWODNicZący cENtRAlNEj KOMiSji KONKURSOWEj,

ZAStęPcA DyREKtORA DEPARtAMENtU ROZWOjU

OBSZARóW WiEjSKich

@ PAWEl.PAcEK@MiNROl.gOv.Pl

Budowa infrastruktury ośrodka sportów zimowych „Góra Czterech Wiatrów”.   
Zdobywca I miejsca w kategorii infrastruktura techniczna | Fot. Gmina Mrągowo
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Portale jako najlepsze źródła informacji   
W poprzednich numerach Biuletynu informowa-

liśmy o portalu ENRD http://enrd.ec.europa.eu i por-
talu KSOW www.ksow.gov.pl. Są to ważne narzędzia 
do efektywnego i  szybkiego przekazywania infor-
macji i wiedzy na temat szeroko rozumianego roz-
woju obszarów wiejskich wśród podmiotów zaanga-
żowanych w ich rozwój oraz instytucji wchodzących 
w skład struktury KSOW.

Na portalu ENRD publikowany jest co miesiąc Ru-
r@l News – newsletter Europejskiej Sieci Obszarów 
Wiejskich. Znajdą w  nim Państwo zawsze aktualne 
wiadomości o  konferencjach, seminariach i  innych 
imprezach współorganizowanych przez ENRD. Za-
mieszczane są również informacje o  broszurach 
i  publikacjach wydawanych w  ramach działalności 
ENRD. W  numerze z  października br. znajdują się 
również informacje dotyczące Polski.

Na portalu ENRD cyklicznie, co kilka miesięcy, 
zamieszczany jest także przegląd EU Rulal Review 
(Przegląd obszarów wiejskich UE) w wersji edytowal-
nej. Niektóre numery tłumaczone są także na język 
polski. Dotychczas ukazało się ich pięć. Przeglądy za-
wierają wiele informacji istotnych dla rozwoju obsza-
rów wiejskich. W  artykułach przedstawiane są naj-
ważniejsze problemy rozwoju obszarów wiejskich 
i działania UE, podejmowane dla zahamowania nie-
korzystnych zjawisk występujących na tych obsza-
rach. Przedstawiają przykłady dobrych praktyk inspi-
rujących do rozwoju kreatywności i innowacyjności. 

Zachęcają mieszkańców wsi do 
aktywizacji oraz działań zapo-
biegających degradacji śro-
dowiska. Podkreślają koniecz-

ność zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiej-

skich, który zapew-
ni ład przestrzenny 
i ochronę krajobrazu.

Na stronach por-
talu KSOW utworzo-
na została zakładka 

„Biuletyn KSOW” oraz 
„Publikacje”, w  której za-

mieszczono dotychczas wydane Biuletyny KSOW 
oraz bazę publikacji wydawanych w ramach działal-
ności KSOW. Artykuły mają postać plików pdf. Można 
więc je nie tylko czytać, ale i drukować w całości lub 
wybrane ich fragmenty. Zakładka „Publikacje” ma 
założoną podzakładkę „Biblioteka KSOW”, w której 
zamieszczane są wydawnictwa sekretariatów regio-
nalnych.

MichAł MARciNiAK
DyREKtOR DEPARtAMENtU ROZWOjU OBSZARóW WiEjSKich

W MiNiStERStWiE ROlNictWA i ROZWOjU WSi

fo
t. 

ar
ch

iw
um

Przykłady publikacji KSOW.

Publikacje ENRD.

E N R D  R E P O RT

Salone del Gusto, Turin
21-25 October 
The EU Agriculture Commissioner Dacian Cioloş at-
tended the 8th ‘Salone del Gusto’ celebration of food 
culture, in Turin from 21-25 October, organised by the 
NGO Slow Food (www.slowfood.com) in collabora-
tion with the Piedmont region and the city of Turin. 
This highly anticipated event brought together food 
producers and consumers from all over the world 
to promote sustainable local food production, in 
harmony with the environment. The EN RD Contact 
Point assisted with presentations of rural develop-
ment projects, on quality and organic food produc-
tion. For further information, click here. 

REVAMPED EN RD WEBSITE 
NOW LIVE!
We are delighted to announce that the revamped EN 
RD website is now live! The website now allows for 
better access to information, including an interactive 
map of the EU-27. There is also a brand new homep-
age and improved newsreel, containing images and a 
‘story of the month’ section, where we turn the focus 
on you for our ‘project of the month’ and ‘NRN Focus’.  
The new site also boasts a media gallery, with photos 
and videos from EN RD events, as well as rural devel-
opment images from all across Europe. If you have 
images/videos or any news you’d like to share with us, 
do let us know at info@enrd.eu. 

Click here for the new website…enjoy! 

‘New LAGs’ Invited to Brussels
The Directorate-General of Agriculture and Rural 
Development, with the support of the EN RD Contact 
Point, is organising a ‘new LAG’  event to take place 
in Brussels on January 19-20, 2011. Some 300 LAGs 
are expected to take part in the event, which aims to 
provide new LAGs with advice and further training 
relating to: previous experience in terms of Leader im-
plementation; how to efficiently implement their Local 
Development Strategy; and best-practice in terms of 
transnational cooperation (TNC). NRNs will also be 
represented at the event, as well as European organisa-
tions such as ELARD (European Leader Association for 
rural development).. 

Commission Outlines Blueprint 
for CAP after 2013 

This Communication looks at the future 
instruments that might be suitable for best 
achieving the three main CAP objectives: 
viable food production (the provision of safe 
and sufficient food supplies, in the context of 
growing global demand, economic crisis and 
much greater market volatility to contribute 
to food security); sustainable management of 
natural resources and climate action (farmers 
often have to put environmental consider-
ations ahead of economic 
considerations – but 
such costs are not 
rewarded by the 
market); and 
maintaining the 
territorial balance 
and diversity of 
rural areas (agri-
culture remains 
a major economic 
and social driving 
force in rural areas, 
and an important factor in 
maintaining a living countryside).

The options for reform consist of both major 
changes that require a new design, and im-
provements of those elements, which  have 
proven their usefulness in its current design. 

On this basis, the future CAP should become a 
more sustainable, balanced, targeted, effective, 
and less complicated policy, more accountable 
to the needs and expectations of the EU.
 
Rural Development policy has enhanced the 
economic, environmental and social sustain-
ability of the farming sector and rural areas, 
but there are strong calls to fully integrate en-
vironmental, as well as climate change and in-

novation  related considerations 
into all programmes across 
the board. In order to be 

more effective, a move 
towards a more outcome-

based approach has been 
suggested, possibly with 

quantified targets.  Attention 
is drawn to the specific needs 

of young and new farmers and 
to the importance of direct sales 

and local markets. The Leader ap-
proach is to be further integrated.

The Commission will present formal legisla-
tive proposals in mid-2011. Contributions are 
now invited towards the impact assessment 
on CAP proposals; the period of consultation 
is from 23 November 2010 to 25 January 2011. 
Click here

P O L I C Y  B R I E F

RUR    L@
E N  R D  N e w s l e t t e r NEWS

November EN 2010   

The European Commission has published a Communication on the “Common 
Agricultural Policy (CAP) towards 2020 – Meeting the food, natural resources 
and territorial challenges of the future”. It sets out broad orientations to make 
European agriculture and rural areas more dynamic, competitive and effec-
tive, in responding to the ‘Europe 2020’ vision of stimulating sustainable, 
smart and inclusive growth. 

 Connecting Rural Europe
h t t p : / / e n rd . e c . e u ro p a . e u

Please note:  ‘Rur@l News‘  is  an onl ine publ icat ion;  for  further  information,  please go to http://enrd.ec.europa.eu
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nictwa PAN, przedstawi-
ła referat „Dziedzictwo 
kulturowe elementem 
rozwoju obszarów wiej-
skich”. Podkreśliła w nim 
szczególne znaczenie 
zachowania dziedzictwa 
kulturowego na wsi dla 
rozwoju obszarów wiej-
skich. 

Michał Modrzejew-
ski, Prezes Zarządu Kra-
jowego Związku Mło-

dzieży Wiejskiej, w  swoim wystąpieniu na temat 
sytuacji młodzieży na obszarach wiejskich omówił 
potrzebę mądrego i  stałego inwestowania w  roz-
wój młodzieży na wsi. Zaapelował, aby w ramach 
działalności KSOW powołać również grupę tema-
tyczną ds. młodzieży na obszarach wiejskich. 

Na zakończenie posiedzenia Mirosława Mo-
chocka, Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego przedstawiła infor-
mację na temat doświadczeń z  funkcjonowania 
Sekretariatu Regionalnego KSOW w  wojewódz-
twie świętokrzyskim. 

Michał Marciniak, Dyrektor Departamentu Roz-
woju Obszarów Wiejskich w  MRiRW, podkreślił 
znaczenie portalu KSOW dla wymiany informacji 
pomiędzy uczestnikami Sieci. Wskazał potrzebę 
aktywnego administrowania tym portalem i  za-
mieszczania przez sekretariaty regionalne infor-
macji o planowanych działaniach oraz stworzenia 
bazy publikacji i  opracowań wykonanych w  ra-
mach działalności KSOW. 

Podsekretarz Stanu Artur Ławniczak pod-
sumowując IV posiedzenie Grupy Roboczej, 
wskazał na duże znaczenie KSOW dla rozwo-
ju obszarów wiejskich w  Polsce i  konieczność 
prowadzenia systemowych zmian w  jej funk-
cjonowaniu.

SEKREtARiAt cENtRAlNy 

KRAjOWEj SiEci OBSZARóW WiEjSKich

@ KSOW@MiNROl.gOv.Pl.

IV posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSow
IV posiedzenie Gru-

py Roboczej ds. KSOW 
odbyło się 17 sierpnia br. 
Przewodniczył mu Ar-
tur Ławniczak – Pod-
sekretarz Stanu w  Mi-
nisterstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Przewod-
niczący Grupy Roboczej 
ds. KSOW. 

Gościem honorowym 
był dr Laos Mikula, Se-
kretarz Generalny Wę-
gierskiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wraz 
ze swoimi współpracownikami: Agnes Kiss oraz 
Kamilą Kesjar. Lajos Mikula w swoim wystąpieniu 
przedstawił osiągnięcia, ale i  problemy Węgier-
skiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  

Minister Artur Ławniczak podkreślił znacze-
nie współpracy z  węgierską siecią dla zbudowa-
nia polityki rozwoju obszarów wiejskich po roku 
2013. Zaakcentował także konieczność umacnia-
nia współpracy sekretariatów regionalnych KSOW 
w Polsce z partnerami Sieci. Według oceny Mini-
stra, współpraca ta nadal wymaga zdecydowanej 
poprawy w wielu regionach. 

 Następnie Paweł Pacek, zastępca Dyrekto-
ra Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
przedstawił zakres zmian Planu działania KSOW 
na lata 2010–2011 oraz projekt rozszerzenia skła-
du grupy tematycznej ds. podejścia LEADER. Gru-
pa Robocza ds. KSOW podjęła stosowne uchwały 
w tym zakresie. 

Podjęto także uchwałę w  sprawie powołania 
grupy tematycznej ds. zachowania dziedzictwa 
kulturowego. Założenia funkcjonowania tej grupy 
oraz propozycje jej składu przedstawił Przemy-
sław Saltarski – Naczelnik Wydziału SC KSOW. 

Interesującym uzupełnieniem IV posiedzenia 
Grupy Roboczej ds. KSOW były referaty wygłoszo-
ne przez zaproszonych ekspertów. 

Dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Kierownik Za-
kładu Socjologii Wsi w Instytucie Rozwoju Wsi i Rol-

 IV posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW.  | Fot. S.C. KSOW
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24 września br. w  Budapeszcie zostało pod-
pisane porozumienie o współpracy między Wę-
gierską a Polską Krajową Siecią Obszarów Wiej-
skich. Ze strony polskiej porozumienie podpisał 
Podsekretarz Stanu Artur Ławniczak, z  węgier-
skiej – Sekretarz Stanu V. Németh Zsolt. W uro-
czystości uczestniczył także Minister Rolnictwa 
Węgier dr Fazekas Sándor.

Zawarte porozumienie dotyczy w szczególności 
zacieśnienia współpracy w takich obszarach jak:
• promowanie projektów współpracy polskich 

i węgierskich lokalnych grup działania LEADER;
• rozwijanie zawodowej współpracy pomiędzy 

organizacjami rolników i młodych rolników;
• wymiana i rozpowszechnianie dobrych praktyk 

w zakresie produkcji i sprzedaży produktów lo-
kalnych;

• wymiana i rozpowszechnianie dobrych praktyk 
w obszarze produkcji i użytkowania odnawial-
nych źródeł energii;

• wymiana i rozpowszechnianie profesjonalnych 
metod, które ułatwią małym ośrodkom i  spo-
łecznościom wiejskim wnioskowanie o  wspar-
cie finansowe i skuteczne zarządzanie projekta-
mi;

• wymiana i rozpowszechnianie dobrych praktyk 
w  obszarze odnowy i  utrzymania wiejskiej in-
frastruktury publicznej w małych ośrodkach;

• wymiana i  rozpowszechnianie dobrych prak-
tyk, uzyskanych dzięki projektom rozwojo-
wym małych przedsiębiorstw (mikroprzedsię-
biorstw) w małych ośrodkach.

Ponadto strony uznały za ważny i  wiążący cel 
zorganizowania podczas węgierskiej i polskiej ro-
tacyjnej prezydencji międzynarodowych spotkań 
na Węgrzech i  w  Polsce, w  ramach współpracy 
Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich obu państw.

Porozumienie zostało podpisane w  Muzeum 
Węgierskiego Rolnictwa, w  trakcie trwania Trze-

Porozumienie pomiędzy siecią węgierską a polską 

Uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Węgierską a Polską Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
– pierwszy z lewej, Minister Rolnictwa Węgier dr Fazekas Sándor  – w środku,  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier V. Németh Zsolt – pierwszy z prawej).    
| Fot. Archiwum Węgierska Sieć Obszarów Wiejskich
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ciego Węgierskiego Dnia Rolnictwa (The III Hun-
garian Rural Day).

Konferencja towarzysząca Trzeciemu Węgier-
skiemu Dniu Rolnictwa poświęcona była istot-
nym problemom rozwoju rolnictwa węgierskie-
go oraz Wspólnej Polityce Rolnej. Konferencję 
otworzył Minister Węgierskiego Ministerstwa 
Rolnictwa dr Fazekas Sándor. Podsekretarz Stanu 
Artur Ławniczak przedstawił założenia reformy 
Wspólnej Polityki Rolnej oraz najważniejsze dzia-
łania dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 
w Polsce.

Ze strony polskiej w  spotkaniu udział wzię-
lirównież: Wanda Chmielewska-Gill (Funda-

cja Programów Pomocy dla Rolnictwa – FAPA  
– partner KSOW), Karol Dobrowolski (Wicepre-
zes Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku 
Hurtowego SA – partner KSOW), Andrzej So-
bieszek, główny specjalista w Wydziale – Sekre-
tariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich oraz Łukasz Tomczak, starszy specjalista 
w  Wydziale LEADER Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Wizyta delegacji Sekretariatu Centralnego Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich na Węgrzech była 
odpowiedzią na wizytę przedstawicieli Węgier-
skiej Sieci w Polsce, która odbyła się 17 sierpnia br.

Szczegółową informację o podpisaniu porozu-
mienia można znaleźć 

na węgierskiej stronie 
internetowej www.
mnvh.eu.

SEKREtARiAt 

cENtRAlNy KSOW

@ KSOW@MiNROl.gOv.Pl

„Polak, Węgier dwa bratanki”. 
Lajos Mikula (z prawej) – Sekretarz 
Generalny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich  na Węgrzech   
i Przemysław Saltarski – Naczelnik 
Wydziału Sekretariat Centralny 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
w Polsce. 
| Fot. W. Petera

25-26 listopada br. odbyło się V posiedzenie 
Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich. Jako miejsce posiedzenia wybrano Centrum 
Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Była 
to również okazja pokazania uczestnikom posie-
dzenia działalności CDR. Uczestnicy zwiedzili do-
świadczalne gospodarstwo ekologiczne oraz cen-
trum kształcenie praktycznego pokazującego, jak 
zorganizować przetwórstwo produktów rolnych 

na małą skalę. Gośćmi honorowymi byli tym razem 
przedstawiciele Słowackiej Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich na czele z jej szefową Malviną Gon-
dovą. Na posiedzeniu omawiano szczegółowo plan 
działania KSOW oraz inne sprawy dotyczące zmian 
w jego funkcjonowaniu.

Szczegółowa informacja na temat rezultatów 
posiedzenia zostanie przedstawiona w następ-
nym numerze Biuletynu.

V Posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSow
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Sonda - KSow w praktyce 

Adam Pacocha – Departament Rolnictwa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego

Dla nas jest to przede wszystkim wsparcie dla producentów żyw-
ności, grup producenckich, rolników i przetwórców. Dzięki środkom 
finansowym pozyskiwanym z Sekretariatu Regionalnego Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich możemy promować nasze regionalne sma-
kołyki, uczestnicząc w różnego rodzaju targach, wystawach czy kon-
ferencjach oraz w audycjach radiowych i telewizyjnych, poświeconych 
promocji dziedzictwa kulinarnego. Organizujemy różnego rodzaju 
szkolenia, konferencje czy wyjazdy studyjne, dotyczące między innymi 
produktów lokalnych i regionalnych oraz pozyskiwania energii odna-
wialnej za pieniądze, które udało nam się zdobyć za pośrednictwem 
KSOW. W mojej ocenie jesteśmy jednym z nielicznych województw 
w Polsce, które bardzo efektywnie i w dużym zakresie wykorzystuje 
unijne pieniądze właśnie poprzez KSOW. 

Krzysztof Masiuk – Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  
– Stowarzyszenie Europa Nasz Dom

Dzięki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich środowiska lokalne mogą realizo-
wać nowe wyzwania. Na szczeblu regionalnym, szczególnie ważne są działania 
upowszechniające najlepsze praktyki co do przygotowywania i realizacji projektów  
z zakresu rolnictwa i rewitalizacji obszarów wiejskich. Stowarzyszenie jest aktyw-
nie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich i jest partnerem KSOW. Od wielu 
lat koncentruje swoją działalność w trzech dziedzinach: edukacji, ochrony środowi-
ska i integracji europejskiej. Zorganizowało szereg spotkań i konferencji z zakresu 
europejskich systemów  ubezpieczeń społecznych, finansowania projektów ekologicz-
nych, finansowania gospodarki odpadami, rozwoju infrastruktury turystycznej, 
szans polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej. Najważniejszym przedsięwzięciem 
Stowarzyszenia jest ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” pod 
Patronatem Honorowym Prezydenta RP, organizowany cyklicznie od 10 lat. Kon-
kurs nagradza najlepsze samorządy, przedsiębiorstwa, szkoły i media za działa-
nia dla poprawy stanu środowiska naturalnego. Według dziennikarzy Konkurs jest 
uważany za najbardziej opiniotwórczy konkurs w dziedzinie ekologii. Niezmiernie 
cieszy mnie fakt, że współpraca z KSOW i realizacja działań związanych z rozpo-
wszechnianiem wiedzy m.in. w zakresie ochrony środowiska, ekologii na obszarach 
wiejskich przyczyni się do efektywniejszej realizacji nowych projektów.

Wojciech Petera, Wojciech.Petera@WP.Pl
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Ewa Satora – Lokalna Grupa Działania G5
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich gromadzi wszystkie informacje doty-

czące partnerów, którzy mogą brać udział w projektach współpracy. To duża  
i bogata wiedza dotycząca stowarzyszeń lokalnych grup działania czy partne-
rów gospodarczych, którzy przy realizacji projektów współpracy mogą pomóc 
takiej lokalnej grupie działania jak G5. Jest to dla nas bardzo istotne, ponie-
waż przygotowując projekt współpracy, trzeba wynaleźć przynajmniej trzech 
takich partnerów i znaleźć powiązania, które łączą wszystkie odrębne LGD  
w całość. Jako Stowarzyszenie G5 będziemy współpracować z lokalnymi 
grupami działania i właśnie z bazy Sekretariatu Regionalnego KSOW wo-
jewództwa świętokrzyskiego wychwyciliśmy LGD, które mogą być zaintere-
sowane stworzeniem regionalnego szlaku kulinarnego. W ramach projektu wy-
znaczymy taki szlak i zorganizujemy na terenie każdej z LGD festiwal smaku 
oraz zarejestrujemy 5 znajdujących się tam produktów kulinarnych.

Jesteśmy wpisami na listę partnerów KSOW  i planujemy w ramach 
działań prowadzonych przez Sekretariat Regionalny KSOW województwa 
świętokrzyskiego zorganizować wyjazd studyjny do Szwajcarii. Chcemy tam 
zobaczyć, na jakich zasadach działa czekoladowy szlak kulinarny, ponieważ 
integralnie związany jest z projektem, który zamierzamy zrealizować. Chce-
my się przekonać, oglądając szwajcarski przykład, czy warto podejmować takie 
działania i czy przynoszą one wymierne korzyści dla lokalnej społeczności.

Wiesław Skop – wójt gminy Pacanów
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich daje duże możliwości 

rozwoju gminom wiejskim. Właśnie dzięki środkom finan-
sowym pozyskanym za pośrednictwem KSOW udało nam się 
zrobić milowy krok w rozwoju małej infrastruktury. Powstało 
też wiele ciekawych pomysłów wyzwalających energię społeczną 
mieszkańców w ramach integracji społeczności wiejskiej. Dzię-
ki temu na terenie gminy Pacanów powstały piękne świetlice 
środowiskowe oraz odbyło się wiele ciekawych imprez promu-
jących walory turystyczne naszego regionu. Środki finansowe, 
które za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania G5 spły-
wają na teren naszej gminy, spowodowały uwolnienie co naj-
mniej miliona złotych na realizację tzw. miękkich projektów, 
tak ważnych dla lokalnej społeczności. Nie bylibyśmy w stanie 
wygospodarować równolegle tych pieniędzy i to jest bezcenne.

Jan Michalski – wiceprezes Pomorskiej Izby Rolniczej
Dzięki współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego pokazaliśmy pomor-
skim rolnikom, w jaki sposób funkcjonują biogazownie w Branden-
burgii. Wyjazd do Niemiec dał nie tylko możliwość zapoznania się  
z praktyką, ale był też okazją do nawiązania współpracy z niemiec-
kimi rolnikami. Wizyta w Brandenburgii zaowocowała także na-
wiązaniem wstępnej współpracy pomiędzy firmami zajmującymi 
się budową i eksploatacją biogazowni, a potencjalnymi inwestorami 
w postaci pomorskich rolników. Udało się nam też zorganizować  
w Starym Polu konferencję, w czasie której nasi rolnicy zapoznani 
się z technologią produkcji biogazu i możliwościami jej powszechnego 
stosowania. Zarówno konferencja jak i wyjazd mogły się odbyć dzięki 
pozyskaniu środków finansowych na ten cel z Sekretariatu Regional-
nego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego.
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To nie przypadek, że na stro-
nie internetowej KSOW znalazło 
się przejście do strony Instytutu 
Rozwoju Wsi i  Rolnictwa PAN. 
Od pewnego czasu Instytut 
współpracuje ze strukturami 
KSOW i  wydaje się, że współdziałanie to – ko-
rzystne dla obu stron – będzie się dalej rozwijać. 
Warto więc nieco szerzej pokazać, czym zajmuje 
się Instytut. IRWiR PAN jest jedną z bardzo wie-
lu placówek naukowych badających problemy 
związane ze wsią, jednak znakomita ich więk-
szość to instytuty z zakresu nauk rolniczych lub 
zajmujące się jednym, konkretnym, aspektem 
problemów wiejskich. Wśród nich IRWiR wyróż-
nia się tym, że jako przedmiot swoich zaintere-
sować obrał problematykę bardzo szeroką, do 
której podchodzi interdyscyplinarnie. Najogól-
niej można powiedzieć, że przedmiotem badań 
IRWiR jest wieś traktowana jako środowisko 
społeczno-ekonomiczne – przestrzeń zarówno 
w  sensie geograficznym, gospodarczym, jak 
i  społecznym, stanowiąca miejsce zamieszka-
nia ok. 38 proc. ludności kraju. Środowisko to 
powinno stawać się przyjazne mieszkańcom, 
stwarzać warunki do uzyskiwania dochodów 
na wystarczającym poziomie, do zaspokajania 
aspiracji edukacyjnych i kulturalnych mieszkań-
ców, dawać im dostęp do usług publicznych, 
takich jak opieka zdrowotna, zapewnienie bez-
pieczeństwa itp. na poziomie nie gorszym niż 
miasto zapewnia swoim mieszkańcom.

Instytut działa w strukturze Polskiej Akademii 
Nauk i to powoduje, że nie jest on zależny od 
żadnych nacisków ze strony administracji pań-
stwowej. W  swojej pracy opiera się wyłącznie 
na zasadach obowiązujących w nauce. Jedynym 
kryterium, według którego funkcjonuje, jest 
kryterium prawdy naukowej. W  konsekwen-
cji – wyniki analiz prowadzonych przez IRWiR 

Współpraca Krajowej Sieci  
Obszarów Wiejskich i instytutu rozwoju 
wsi i rolnictwa pan 

wyróżnia to, że nie zawsze są 
one zgodne z  tym, co władze 
państwa w  danym momencie 
chciałyby słyszeć, ale są zawsze 
rzetelnie uzasadnione.

W  przyszłym roku Instytut 
obchodzić będzie czterdziestolecie istnie-
nia. W  ciągu tego czasu problematyka badań 
ulegała ewolucji, zajmowaliśmy się między 
innymi przemianami w  tzw. rolnictwie chłop-
sko-robotniczym, kształtowaniem się samo-
rządności lokalnej, związkami gospodarczymi 
między wsią i  małymi miastami, procesami 
zmniejszania się udziału rolnictwa w  kształ-
towaniu się struktury źródeł utrzymania lud-
ności wiejskiej, przemianami w  kulturze wsi, 
w  edukacji, migracjami między wsią i  mia-
stem, przedsiębiorczością, wiejskim rynkiem 
pracy i wieloma innymi tematami. W ostatniej 
dekadzie znaczny udział w  problematyce ba-
dawczej Instytutu zajęły tematy związane z in-
tegracją ze strukturami unijnymi. W ich wyniku 
powstała ogromna liczba ekspertyz zarówno 
dla instytucji krajowych, takich jak Kancelaria 
Prezydenta RP, Sejm, Senat, kilka ministerstw, 
a także dla organizacji międzynarodowych, ta-
kich jak np. Bank Światowy.

Stan i kierunki rozwoju polskiej wsi
Znakomita większość problematyki podej-

mowanej przez Instytut to kwestie bardzo waż-
ne dla ludności wiejskiej. Ich dobre rozpoznanie 
i zaplanowanie przyszłych kierunków przemian 
zdecyduje o tym, jak będzie się żyło na wsi, czy 
wieś będzie zamożna, a jej mieszkańcy zadowo-
leni z warunków, jakie im stwarza, czy też będą 
w dalszym ciągu żyli w przekonaniu, że najlep-
szym sposobem na poprawę warunków życia 
pozostaje opuszczenie jej i przeniesienie się do 
miasta lub w  jego najbliższe sąsiedztwo. Cele 
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Instytutu są więc w ogromnym stopniu zbieżne 
z tymi, które realizuje KSOW.

W pracach Instytutu bardzo wyraźnie zazna-
czona jest różnica między wsią a  rolnictwem, 
co często jest mylone w  potocznym rozumo-
waniu. Dziś zaledwie nieco więcej niż połowa 
rodzin wiejskich związana jest z  gospodar-
stwem rolnym, a  mniej niż co czwarty miesz-
kaniec wsi utrzymuje się z pracy w rolnictwie. 
I  choć rolnictwo stanowi jedną z  głównych 
części gospodarki na wsi, to nie ono dziś de-
cyduje o  „wiejskości”. Dziś „wieś” to przede 
wszystkim rozproszenie przestrzenne małych 
miejscowości, charakterystyczne dla nich sto-
sunki sąsiedzkie, lepszy kontakt z  naturą, sła-
biej przekształconym krajobrazem, a  także 
środowiskiem naturalnym zachowanym w sta-
nie bardziej korzystnym. Ale wieś to również 
problemy, jakie stwarza dostępność do rynku 
pracy, do placówek medycznych, oświatowych 
itp. Odległość ta, związana z  rozproszeniem 
przestrzennym skupisk mieszkańców obsza-
rów wiejskich, powoduje, że gorszy jest ich 
dostęp do edukacji, miejsc pracy, placówek 
kultury, opieki zdrowotnej itd. Przełamywanie 
tej bariery przestrzenności wsi wymaga wielu 
działań z  zakresu rozwoju infrastruktury dro-
gowej, komunikacyjnej, dostępności do Inter-
netu, uzupełniania dostępu do telefonii ko-
mórkowej, upowszechniania cyfrowej telewizji 
itp. Rozwój infrastruktury wiejskiej to nie tylko 
wodociągi i  kanalizacja, ale przede wszystkim 

problem dostępności do 
dóbr i  usług, a  także do 
rynków pracy.

Zróżnicowanie 
polskiej wsi
W  IRWiR już od dawna 

zwracamy uwagę na to, że 
w  Polsce „wieś” jest bardzo 
silnie zróżnicowana i  jeśli 
np. mówimy o  „wiejskim 
rynku pracy”, to łączymy 
w  jedno pojęcie skrajnie 

różne sytuacje. W rzeczywistości nie istnieje taki 
rynek, ale wiele lokalnych rynków, bardzo róż-
niących się między sobą. Zupełnie inne proble-
my występują w  rejonach Polski Południowo-
Wschodniej, w  których przeciętna wioska ma 
ponad tysiąc mieszkańców, zwartą zabudowę 
i  z  reguły dobre połączenie drogowe z  sąsied-
nimi i najbliższym miastem, a  inne w rejonach, 
w  których wioski mają ok. 100 mieszkańców 
i rozproszoną zabudowę.

W rezultacie w Polsce mamy obszary wiejskie, 
na których zaludnienie przyrasta, rolnictwo 
stopniowo zanika lub zmienia swój charakter, 
nastawia się na potrzeby sąsiedniego miasta 
(specjalizuje się w  nowalijkach, owocach trud-
nych w  transporcie i  przechowywaniu) i  takie, 
na których zmniejsza się zaludnienie, niekiedy 
wyludniają się i  zanikają całe wioski, a  wśród 
mieszkańców – ze względu na odpływ młodzie-
ży – powiększa się udział osób starych.

Wzrasta poziom edukacji
Statystycznie poprawia się struktura wy-

kształcenia mieszkańców wsi – prawie co drugi 
wiejski maturzysta podejmuje dalszą naukę. 
Okazuje się jednak, że młodzież wiejska czę-
ściej trafia do słabszych uczelni i na mniej am-
bitne a  bardziej praktyczne kierunki. Do wy-
jątków należą studenci pochodzący ze wsi na 
takich kierunkach jak matematyka, astronomia 
czy filozofia. Częściej wybierają pedagogikę 
czy pielęgniarstwo. Badania pokazują, że nie 
dlatego, żeby byli mniej zdolni czy gorzej przy-

Pałac Staszica, czyli najbardziej znany obiekt Polskiej Akademii Nauk. | Fot. ARChIWUM IRWIR PAN
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gotowani przez szkoły średnie, ale raczej jest 
to związane z ich mniejszą wiarą w siebie.

Dostęp do programów i informacji
Programy rozwoju obszarów wiejskich kła-

dą ogromny nacisk na aktywność społeczności 
wiejskich w  poszukiwaniu kierunków rozwoju, 
w  oparciu o  potencjał tkwiący w  społeczno-
ściach lokalnych. Między innymi temu celowi 
służy Program Odnowy Wsi, budowa Krajowych 
Sieci Obszarów Wiejskich czy programy typu 
LEADER. Temu też służy nacisk na budowę lo-
kalnych planów strategicznych i  pobudzanie 
dyskusji na temat tych planów całych społecz-
ności. W praktyce wiele z działań prowadzonych 
w ramach tych programów stanowi bardzo po-
zytywne przykłady aktywności i pomysłowości, 
ale można również spotkać takie, które wykazu-
ją się dużą nieporadnością i  niezrozumieniem 
problemów.

W pracach Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
można doszukać się wielu przydatnych wskazó-
wek dla lokalnych liderów życia społecznego. 
Doświadczenia badawcze często formułowane 
są jednak w języku trudnym dla niespecjalistów, 
z reguły publikowane w książkach o charakterze 
naukowym w  bardzo małym nakładzie. Z  tego 
względu, podejmując współpracę z  KSOW, 
Instytut co pewien czas będzie udostępniał 
w formie skróconej wyniki swoich badań, za po-
średnictwem Biuletynu KSOW oraz na stronie 
internetowej Sieci.

Na stronie internetowej www.irwirpan.waw.
pl zamieszczona jest informacja o publikacjach 
instytutu. W  ramach przedstawionej serii „Pro-
blemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa” przedstawiane 
są publikacje pokazujące rezultaty realizowa-
nych w Instytucie zadań naukowo-badawczych 
o charakterze teoretycznym, metodologicznym 
oraz empirycznym. W roku 2007 powstała nowa 
seria wydawnicza „Studia i  monografie”, która 
służy popularyzacji dorobku naukowego pra-
cowników, zwłaszcza wykonywanego w ramach 
planów naukowych. Instytut wydaje również 
kwartalnik „Wieś i Rolnictwo”. Kontynuując do-
brą tradycję tego czasopisma, stara się przeka-

zać swoim czytelnikom możliwie pełną i  aktu-
alną wiedzę o  przemianach, dokonujących się 
w rolnictwie i na polskiej wsi, zarówno w ujęciu 
lokalnym, krajowym, europejskim, jak i  w  per-
spektywie globalnej.

Wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi przewidujemy również organizowanie konfe-
rencji szkoleniowych przybliżających uczestnikom 
wyniki najważniejszych badań naukowych intere-
sujących dla praktyków. W czerwcu 2010 roku od-
była się w Warszawie pierwsza konferencja, doty-
cząca zróżnicowania przestrzennego polskiej wsi. 
W planach są kolejne takie spotkania.

Pracownicy Instytutu uczestniczą w  pracach 
Tematycznych Grup Roboczych KSOW oraz w in-
nych ciałach doradczych działających przy Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Za pośrednic-
twem planowanych konferencji szkoleniowych 
oraz przez udostępnianie wyników badań w Biule-
tynie KSOW chcemy, aby były one przydatne rów-
nież animatorom życia społecznego, działającym 
na szczeblu powiatowym i lokalnym.

PROf. DR hAB. ANDRZEj ROSNER
DyREKtOR iRWiR PAN, AUtOR OK. 300 PUBliKAcji NAUKOWych, 

REDAKtOR NAcZElNy SERii KSiAŻKOWEj „PROBlEMy ROZWOjU 

WSi i ROlNictWA”

Najnowsza publikacja IRWiR.
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Lokalne strategie rybackie 
szansą rozwoju lokalnych  
społeczności 

Z KaZimierZem PlocKe, seKretarZem stanu w ministerstwie rolnictwa  
i roZwoju wsi roZmawia wojciech Petera

Jakie możliwości dla rozwoju 
lokalnych społeczności oferuje 
Program Operacyjny „Zrównowa-
żony rozwój sektora rybołówstwa 
i  nadbrzeżnych obszarów rybac-
kich 2007–2013”?

Realizacją operacji w  ra-
mach wdrażania lokalnych 
strategii rozwoju obszarów 
rybackich (LSROR), przygoto-
wanych przez Lokalne Grupy 
Rybackie, mogą być zainte-
resowani przede wszystkim 
mieszkańcy gmin, które przy-
stąpiły do lokalnych grup 
rybackich. Realizacja LSROR 
powinna się przyczynić do 
poprawienia konkurencyj-
ności i  jakości życia na da-
nym obszarze. Oś 4 to dla 
mieszkańców gmin bogata 
oferta operacji, na realizację których mogą uzy-
skać potrzebne środki finansowe. W ramach osi 4 
możliwe będzie rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej, dofinansowanie już prowadzonej 
firmy lub rozpoczęcie inwestycji poprawiających 
sieć usług na obszarze.

Szczególne miejsce wśród beneficjentów osi 4 
zajmują rybacy. Będą oni mogli liczyć na dofinan-
sowanie operacji związanych z  restrukturyzacją 
działalności gospodarczej i  tworzeniem dodatko-
wych miejsc pracy poza tym sektorem. Ponadto 
w  ramach osi priorytetowej 4 będą finansowane 

operacje, które maja na celu podnoszenie warto-
ści produktów rybactwa. Lokalne produkty rybac-
kie często nie są dobrze rozreklamowane, a  ich 
sieć dystrybucji jest nierozwinięta ze względu na 
brak środków finansowych. Wskazywały to często 
w swoich strategiach same LGR. Oś 4 umożliwi za-
tem rozpropagowanie tych produktów i  uczynie-
nie z  nich magnesu gotowego przyciągać rzesze 
turystów i konsumentów ciekawych nowych sma-
ków i  tradycyjnych potraw w  nowych odsłonach. 
Jest to szczególnie ważne dla rodzinnych gospo-
darstw rybackich, ponieważ stwarza możliwość 
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zwiększenia dochodów i rozszerzenia działalności. 
W  ten sposób pojawia się dodatkowa szansa na 
rozwój turystyki i agroturystyki, szczególnie dla go-
spodarstw i  przedsiębiorstw prowadzących dzia-
łalność rybacką. Warto zauważyć, że rozwój takiej 
działalności napędza rozwój całej lokalnej gospo-
darki, od punktów gastronomicznych i atrakcji tu-
rystycznych po rozwój lokalnego przemysłu.

Inne możliwości oferowane przez oś 4 zainte-
resują lokalne organizacje społeczne. Za przykład 
może służyć organizowanie kół zainteresowań dla 
dzieci, tworzenie muzeów, czy organizowanie im-
prez kulturalnych. Organizacje ekologiczne, które 
są zaangażowane w ochronę lokalnego dziedzic-
twa przyrodniczego wskazywały w  LSROR na 
chęć realizacji operacji polegających na zabezpie-
czeniu pomników przyrody oraz odbudowę szla-
ków wodnych.

Czym zajmują się Lokalne Grupy Rybackie?
LGR zajmują się wyborem operacji do dofinan-

sowania, złożonych przez przyszłych beneficjen-
tów osi priorytetowej 4. LGR będą wybierać te 
operacje, które najlepiej wpisują się w realizację 
lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich 
(LSROR). LSROR została opracowane przez LGR 
w  oparciu o  społeczne konsultacje przedstawi-
cieli rybaków, gmin i  organizacji społecznych. 
Wybrane operacje LGR będzie przekazywać sa-
morządowi województwa, który zajmie się dal-
szą weryfikacją wniosku beneficjenta pod wzglę-
dem formalnym.

Wspomniany wybór operacji to podstawowe, 
ale nie jedyne zadanie LGR. Grupy muszą również 
prowadzić działalność informacyjną, przybliża-
jącą przyszłym beneficjentom możliwości, jakie 
daje im oś 4 PO RYBY 2007–2013. Muszą również 
przybliżać beneficjentom główne cele i założenia 
LSROR, a w razie potrzeby modyfikować jej treść, 
stosownie do lokalnych potrzeb i uwarunkowań.

Czy regiony związane z rybactwem mają szansę na roz-
wój dzięki działalności Lokalnych Grup Rybackich?

Celem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 
Rybackich jest poprawa jakości życia miesz-

kańców na danym obszarze, poprzez realizację 
operacji zgodnych z  LSROR. Realizacja LSROR 
przyczyni się do rozwiązania wielu problemów, 
z którymi borykają się regiony zależne od rybac-
twa. Należą do nich szczególnie: zanik sektora 
rybackiego, niewystarczająca promocja lokal-
nych produktów rybactwa oraz brak środków 
finansowych na ich dystrybucję. Z  możliwości, 
które oferuje oś 4 bezpośrednio i przede wszyst-
kim skorzystać powinni mieszkańcy obszaru ob-
jętego LSROR. Ważnym celem osi 4 jest wspar-
cie lokalnych przedsiębiorstw i  gospodarstw, 
poprzez wytwarzanie i promocję lokalnych pro-
duktów, np.: z  karpia, pstrąga, dorsza itp., roz-
wój turystyki i  aquaturystyki jako rozszerzenie 
źródła dochodów gospodarstw prowadzących 
działalność rybacką i inwestycje przyczyniające 
się do integracji lokalnych społeczności, posze-
rzenia dostępu do Internetu, rozwoju zaintere-
sowań oraz wydarzeń kulturalnych na poziomie 
lokalnym i  regionalnym. Wszystkie te czynniki 
wpłyną na rozwój regionu oraz społeczności 
lokalnych pod względem gospodarczym, kultu-
ralnym i społecznym.

Dziękuję za rozmowę.
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Tematyka wiejska jest obecna na antenie 
Polskiego Radia od samego początku ist-
nienia tej instytucji. W latach powojennych 
w  Programie 1 PR przez kilkadziesiąt lat 
funkcjonowała Redakcji Rolna. Jej początki 
sięgają 1947 roku. Jako formalna struktura 
przestała istnieć w 2007 roku razem z redak-
cją ekonomiczną. Nadal jednak tematyka 
rolnicza jest obecna na jego antenie.

„Złoty wiek” Redakcji Rolnej to lata 70. 
ubiegłego stulecia, kiedy to dziennie emito-
wano w I i II Programie PR ponad 100 minut różnych 
audycji i programów dotyczących wsi i rolnictwa.

Przypomnę choćby takie audycje jak: Rolniczy 
Kwadrans, Zielony Rynek, Ze wsi i o wsi, Naukowcy 
Rolnikom, Kiermasz pod Kogutkiem czy Zielone 
Studio, w ramach którego nadawana była też na-
sza najstarsza antenowa pozycja – Poranne Roz-
maitości Rolnicze. I tylko ta audycja przetrwała do 
dziś w prawie niezmienionej formie i w tym czasie 
antenowym. I choć na „dzień dobry” nie pieje już 
słynny kogut spod Sochaczewa, to – jak mówią 
nasi wierni słuchacze – audycja porusza bardzo 
istotne i ważne problemy naszych słuchaczy.

Ich zakres tematyczny zmieniał się w ciągu mi-
nionego półwiecza, bo też inne było rolnictwo 
zaraz po wojnie, czy w latach 70. a inne jest teraz, 
w  XXI wieku, zwłaszcza zaś po wejściu do Unii 
Europejskiej. Toteż obecnie tematyka Porannych 
Rozmaitości Rolniczych, poza aktualnymi spra-
wami dotyczącymi bieżącej polityki rolnej, nowo-
ściami naukowymi i  technicznymi, problemami 
opłacalności produkcji czy kwestiami dotyczący-
mi szeroko rozumianych zmian, jakie dokonują się 
na polskiej wsi, koncentruje się głównie na proble-
mach dotyczących dostosowania gospodarstw do 
wymogów unijnych oraz informowaniu i wskazy-
waniu rolnikom możliwości korzystania z  różno-
rodnej pomocy, programów i funduszy Wspólnej 
Polityki Rolnej.

Wieś na antenie polskiego radia 

Wspominając ponad 60-letnią historię progra-
mów rolniczych na antenie Polskiego Radia, nie 
można pominąć ludzi, którzy te programy tworzyli. 
Najstarsi i najbardziej znani z nich to inż. Stanisław 
Tarkowski, autor słynnej Skrzynki Rolniczej, oraz 
red. Andrzej Zalewski, do dziś czynny na antenie 
Jedynki jako autor Eko Radia. Inne znane i pamię-
tane z anteny nazwiska to Jerzy Zagórny czy Maria 
Kujawska, autorzy chętnie słuchanych i zawsze wy-
czekiwanych felietonów o  najbardziej aktualnych 
problemach ludzi mieszkających i  pracujących na 
wsi, choć nie zawsze rolników. Jedną z najbardziej 
barwnych postaci w  redakcji był Maciej Grozdow. 
Jego pasją były reportaże z życia wsi.

Warto też wspomnieć red. Teresę Łozińską, 
przez lata kojarzoną z  Kiermaszem pod Ko-
gutkiem, no i  przede wszystkim kierowników 
redakcji, jak: Kazimierz Gwiazdowicz, Bole-
sław Kajdy, Jerzy Wasio, Stanisław Staszewski, 
Andrzej Dobrowolski czy ostatni jej szef – Jan 
Zwoliński.

W  tej chwili tematyka rolna i  wiejska jest 
obecna w  audycji Poranne Rozmaitości Rolni-
cze, które są nadawane codziennie od ponie-
działku do soboty w godzinach 5.00–6.00 oraz 
sporadycznie w pasmach po 8.40 i 12.30.

tERESA MARtyKA
POlSKiE RADiO PROgRAM i 

@ tERESA.MARtyKA@POlSKiERADiO.Pl
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Działania Sekretariatu  
Regionalnego Krajowej Sieci obszarów 
wiejskich na Kielecczyźnie 

Czy po roku działalności Krajowej Sie-
ci Obszarów Wiejskich można już mówić 
o doświadczeniach płynących z jej okre-
su „niemowlęcego”? Można z całą pew- 
nością stwierdzić, że Sieć jest na pew-
no niezbędna. Na listę partnerów KSOW 
w  woj. świętokrzyskim wpisało się ponad 100 
podmiotów z  sektora publicznego, pozarządo-
wego oraz prywatnego. Odnotowujemy coraz 
więcej inicjatyw płynących od naszych partnerów, 
często jesteśmy zaskakiwani oryginalnymi pomy-
słami. O  ile plan działania określony na 2009 rok 
udało się nam zrealizować prawie w całości, o tyle 
w tym roku (2010) zostaliśmy zmuszeni do zmia-
ny planów, tak rzeczowych jak i finansowych, aby 
sprostać oczekiwaniom naszych partnerów.

Na terenie regionu świętokrzyskiego w przeszłości żyły dinozaury. Dziś są dobrym  
nośnikiem marketingowym. | Fot. K. Pęnczalski

Rok bieżący to czas dojrzewania i po-
dejmowania decyzji, aby wyznaczyć so-
bie priorytety działania adekwatne do 
potrzeb Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w woj. świętokrzyskim, a  tak-
że aby kielecki sekretariat regionalny był 

widoczny na terenach miasteczek i wsi.

Osiągnięcia lat 2008–2009
Wiele czasu i  sporo wysiłku poświęciliśmy 

na zorganizowanie w Kielcach I Międzynarodo-
wych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturysty-
ki „Agro-travel”. Impreza okazała się pomysłem 
trafionym i jej pierwsza edycja wypadła bardzo 
dobrze. Przypomnijmy, że to przedsięwzięcie 
odbyło się przy współpracy WTO – Światowej 
Organizacji Turystycznej i  Europejskiej Fede-
racji Agroturystyki i  Turystyki Wiejskiej Euro-
gites. Organizatorami wydarzenia na szczeblu 
krajowym było: Ministerstwo Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, a na 
szczeblu regionalnym: Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzy-
skie Biuro Rozwoju Regionalnego, Regionalna 
Organizacja Turystyczna Województwa Świę-
tokrzyskiego oraz Targi Kielce i Wyższa Szkoła 
Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego 
w Kielcach. Cel działania, jakim było stworzenie 
pierwszej w  kraju wyspecjalizowanej imprezy 
targowej pod kątem produktu lokalnego, agro-
turystyki i turystyki wiejskiej, został osiągnięty 
poprzez udział 80 wystawców z  kraju i  zagra-
nicy oraz około 20 000 odwiedzających, w tym 
delegacji z  13 europejskich krajów (członków 
UE i nie tylko). Sukces sprawił, że targi są kon-
tynuowane.
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Targi nie tylko organizuje-
my, ale w nich uczestniczymy. 
Przedstawiciele wojewódz-
twa świętokrzyskiego byli 
obecni na wielu tego typu im-
prezach w  całym kraju. 
W 2009 roku rolnicy z Kielec-
czyzny wzięli udział w  Mię-
dzynarodowych Targach „POL- 
AGRA FOOD” w  Poznaniu, 
w  Międzynarodowych Tar-
gach „NATURA FOOD” w Ło-
dzi oraz na podobnej impre-
zie „EKOGALA” zorganizowa- 
nej w Rzeszowie.

Kolejną imprezą orga-
nizowaną w  2009 roku, która nas usatysfakcjo-
nowała, był „Kongres Liderek Wiejskich Diecezji 
Kieleckiej i  Województwa Świętokrzyskiego”. 
Do znanego kurortu w Busku-Zdroju w połowie 
października zjechało ponad 1000 pań – liderek 
wiejskich społeczności naszego regionu i  ca-
łej diecezji kieleckiej, które swoim zasięgiem 
obejmuje woj. śląskie i  małopolskie. Lawiny 
wniosków, jakie obecnie napływają do naszych 
ośrodków zajmujących się rozdzielaniem środ-
ków z  Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, są niewąt-
pliwie dowodem, że wiejskie kobiety potrafią 
ambitnie wpływać na swoje środowiska, aby 
wykorzystać niepowtarzalną szansę na rozwój 
i  aktywizację środowiska wiejskiego, jaką dają 
fundusze unijne.

Aby wiedzieć, co się dzieje na świętokrzy-
skiej wsi, i  nie tylko, współorganizowaliśmy 
i  w  znacznej części finansowaliśmy ogólno-
polską konferencję naukową pt. „Kapitał ludz-
ki i  społeczny w  procesie rozwoju obszarów 
wiejskich”. Partnerem tego działania był kie-
lecki Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego. 
Pokłosiem konferencji były dwa wydawnictwa 
pokonferencyjne, do których często sięgają 
samorządowi gospodarze województwa, okre-
ślając priorytety rozwoju terenów wsi i  mias-
teczek.

Priorytety na lata 2010–2011
Staramy się wykreować imprezy cykliczne o za-

sięgu ogólnopolskim, związane z  rozwojem ob-
szarów wiejskich, takie jak:
1. Międzynarodowe Targi „Agrotravel” – druga 

edycja odbyła się w kwietniu br., z udziałem po-
nad 100 wystawców z  kraju i  z  zagranicy. Targi 
odwiedziło ponad 30 tysięcy wystawców.

2. Wspólnie ze świętokrzyskimi uczelniami współ-
organizujemy ogólnopolskie konferencje nauko-
we, poświęcone kapitałowi ludzkiemu i społecz-
nemu w  procesie rozwoju obszarów wiejskich 
oraz procesom urbanizacji świętokrzyskiej wsi.

3. Poświęcamy cykl konferencji popularno-nauko-
wych (wspólnie z  Politechniką Świętokrzyską) 
odnawialnym źródłom energii, których kopalnią 
może stać się region świętokrzyski.

4. Wspieramy i popularyzujemy działania pod ha-
słem: „Żywność tradycyjna i regionalna (szkole-
nia, wyjazdy studyjne, konferencje i inne).

5. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że wspólnie z De-
partamentem Rolnictwa i  Ochrony Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego udało nam się zorga-
nizować i przystąpić jako województwo do Euro-
pejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. W pierw-
szym okresie organizacji do sieci przystąpiły 53 
podmioty spółdzielcze i prywatne, a kilkunastu 
kolejnych kandydatów oczekuje na weryfikację. 
Członkowie sieci, przy naszym wsparciu organi-

Kongres Liderek Wiejskich Diecezji Kieleckiej i Województwa Świętokrzyskiego.  | Fot. SR KSOW
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zacyjnym i finansowym, już sami zorganizowali 
w Kielcach dwa duże „jarmarki” popularyzujące 
produkty i dania regionalne.

6. Na bieżąco współpracujemy z  19 Lokalnymi 
Grupami Działania, wspierając ich w  szkole-
niach i  wyjazdach. Dopracowaliśmy system 
jednodniowych szkoleń, które bezkosztowo 
organizujemy w naszych biurowych pomiesz-
czeniach, korzystając z  sali konferencyjnej. 
Jeszcze w tym roku, późną jesienią, na podob-
nej zasadzie zaprosimy nasze LGD na 4-dnio-
we warsztaty poświęcone Lokalnym Strate-
giom Rozwoju.

Co jeszcze w 2010 roku?
W  drugiej dekadzie października 26 osób re-

prezentujących świętokrzyskie podmioty skupio-

ne w  Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Szwecji, 
na doroczną konferencję poświęconą rozwojowi 
Sieci w krajach Unii Europejskiej. Zostaliśmy uho-
norowani zaproszeniem przez Jana Hansena – Eu-
ropejskiego koordynatora Sieci Dziedzictwa Ku-
linarnego, jako jeden z  regionów, które najlepiej 
rozwijają sieć.

17 października br. członkowie sieci zapre-
zentują swoje produkty, także społeczeństwu 
kielecczyzny, na imprezie pod nazwą „Kulinar-
ne Dziedzictwo – Świętokrzyskie”. Ta impreza 
będzie miała miejsce w Muzeum Wsi Kieleckiej 
– na terenie skansenu w Tokarni k. Kielc, a degu-
stacji regionalnych specjałów towarzyszyć będą 
występy zespołów wokalno-muzycznych oraz 
ludowych.

W  listopadzie br. odbędzie się również szkole-
nie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, 
poświęcone lokalnym strategiom rozwoju oraz 
bieżącej problematyce PROW.

Nasi partnerzy
Budowa sieci partnerskiej w woj. świętokrzy-

skim jest ciągłym procesem. Zarejestrowaliśmy 
w województwie ponad 100 podmiotów, z cze-
go najaktywniejsi to: Świętokrzyski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, Świętokrzyska Izba Rol-
nicza, Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Pił-
sudskiego, Związek Młodzieży Wiejskiej, nasze 
lokalne grupy działania, a  także wyższe uczel-
nie: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Kochanowskiego i Politechnika Święto-
krzyska.

Ostatnio na listę partnerów SR KSOW w  Kiel-
cach wpisaliśmy Świętokrzyskie Centrum Inno-
wacji i  Transferu Technologii, z  którym łączy nas 
wspólne zainteresowanie odnawialnymi źródłami 
energii.

Wspieramy naszych partnerów na wiele spo-
sobów. Do chwili obecnej, dzięki środkom Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich, ponad 1300 osób 
wzięło udział w  różnego rodzaju szkoleniach, 
natomiast blisko 250 osób uczestniczyło w  wy-
jazdach studyjnych w kraju i za granicą.

Ulica Sienkiewicza w Kielcach.  | Fot. A. Benicewicz-Miazga i A. Góra-Klauzińska
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Nasz region na imprezach targowych
Wydarzenia targowo-wystawiennicze oraz kon-

kursy ogólnokrajowe i wojewódzkie są najlepszą 
okazją promocji obszarów wiejskich wojewódz-
twa. Zarówno w roku ubiegłym jak i w bieżącym-
nasi wystawcy, z pomocą finansową SR KSOW, od-
wiedzili (a na niektórych pokazali się):
1. Międzynarodowe Targi Rolnicze „AGRO 2010” 

w Kijowie.
2. Targi Rolnicze AGRITIME w Amsterdamie.
3. Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej 

i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach.
4. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza „Agro 

SHOW” w Bednarach k. Poznania.
5. IV Międzynarodowa Targi Żywności, Produk-

tów i Technik Ekologicznych „Ekogala 
2010” w Rzeszowie.

6. Międzynarodowe Targi Poznańskich 
POLAGRA FOOD 2010.

7. Międzynarodowe Targi Łódzkie NATU-
RA FOOD 2010.

Lokalna kultura
Nieprzemijającą wartością, którą 

udało nam się zrealizować, było w tym 
roku wydanie zbioru „Pieśni Dawnej 
Kielecczyzny”, autorstwa Jerzego Gu-
muły. 450 pieśni i  piosenek ludowych 
doczekało się opracowania naukowego 
i zostało wydane w nakładzie 1000 egz. 
dzięki staraniom SR KSOW i  Woje-
wódzkiego Domu Kultury im. Józefa 
Piłsudskiego w  Kielcach. Ciekawostką 
jest fakt, że jeszcze wydawnictwo nie 
opuściło drukarni, a  już odebraliśmy 
kilkadziesiąt telefonów z  prośbą o  eg-
zemplarze śpiewnika od największych 
zespołów pieśni i  tańca działających 
w kraju, nie wspominając o zaintereso-
waniu wielu krajowych ośrodków uni-
wersyteckich.

ANDRZEj KWiAtKOWSKi
SEKREtARiAt REgiONAlNy KSOW

WOjEWóDZtWA ŚWiętOKRZySKiEgO

@ ANDRZEj.KWiAtKOWSKi@SBRR.Pl

Pracownicy SR KSOW
Realizacją Planu Działania i  wszystkimi działa-

niami z  tym związanymi w  Sekretariacie Regio-
nalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego zajmują się cztery 
osoby:
1. Andrzej Kwiatkowski
2. Agnieszka Wróblewska
3. Agnieszka Stąpór
4. Małgorzata Rysińska.

Bezpośredni nadzór nad pracą SR KSOW w Kiel-
cach sprawuje Mirosława Mochocka, zastępca Dy-
rektora ds. PROW Świętokrzyskiego Biura Rozwoju 
Regionalnego.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas prezentuje wydanie zbioru „Pieśni 
Dawnej Kielecczyzny” autorstwa Jerzego Gumuły.  | Fot. SR KSOW
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Słowacka sieć narodowa KSOW.
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Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 
na Słowacji - narodna siet' rozvoja 
vidieka

Utworzenie i organizacja Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich
Słowacka Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich rozpoczęła działal-

ność na początku 2009 roku. Jest to zupełnie nowa instytucja na 
Słowacji, ponieważ program LEADER+ (2004–2006) nie był realizo-
wany na Słowacji, a zatem sieć LEADER+ nie istniała.

Każde państwo członkowskie mogło samo zadecydować, w jaki 
sposób utworzyć sieć obszarów wiejskich, aby wypełnić wymogi 
rozporządzenia WE 1698/2005. Słowackie Ministerstwo Rolnictwa 
chciało w jak największym stopniu wykorzystać istniejące struktu-
ry i zdobyte doświadczenia. Z tego powodu zadanie zapewnienia 
siedziby centralnej jednostki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
(KSOW) oraz zarządzania działalnością sieci powierzono Agencji 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (współfinansowanej organizacji Mi-
nisterstwa Rolnictwa) z siedzibą w Nitrze.

Jednostka centralna KSOW w  Nitrze zatrudnia 4 osoby, które 
organizują działania na szczeblu krajowym i koordynują działania 
regionalne.

Większość zespołu KSOW pracuje w 7 regionach ((Nitra, Trenem, 
Bańska Bystrica, Żilina, Preśov, Kośice, Trnava-Bratislava) w ramach 

istniejących organizacji, wykorzy-
stując istniejące struktury i  moż-
liwości. Wszystkie regionalne 
organizacje goszczące to prywat-
ne firmy, w tym organizacje non-
profit, Parlament Wiejski, stowa-
rzyszenia obywatelskie, agencje 
rozwoju regionalnego i firmy kon-
sultingowe.

Każda z  tych organizacji wy-
znaczyła jedną osobę (regionalny 
koordynator KSOW) odpowiedzial-
ną za działania KSOW w  regionie, 
określenie zainteresowanych stron 
i potrzeb beneficjentów, wspieranie 

Komitet Sterujący

Regionalny Koordynator 
dla m. Bratysława 
i regionu Trnava

Regionalny Koordynator 
dla regionu Nitra

Regionalny Koordynator 
dla regionu Trencin Regionalny Koordynator 

dla regionu Żilina

Regionalny Koordynator 
dla regionu Banska 

Bystrica

Regionalny Koordynator 
dla regionu Kosice

Regionalny Koordynator 
dla regionu Presov

Europejska 
Sieć Obszarów 

Wiejskich

Jednostka Centralna 
KSOW

Ministerstwo
Rolnictwa
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lokalnych grup działania, gromadzenie przykładów 
dobrych praktyk oraz wnoszenie wkładu do działań 
krajowych, newsletterów i publikacji.

Główne zadania słowackiego KSOW:
– monitorowanie i analiza danych i informacji do-

tyczących realizacji polityki rozwoju obszarów 
wiejskich i działań PROW;

– rozpowszechnianie informacji zgromadzonych 
na szczeblu krajowym i  regionalnym przez pu-
blikacje, spotkania, konferencje i wykorzystanie 
narzędzi sieciowych;

– organizacja szkoleń, seminariów i wymiany do-
świadczeń dotyczących realizacji programu roz-
woju obszarów wiejskich;

– programy edukacyjne i  szkoleniowe dla lokal-
nych grup działania;

– wspieranie krajowych i międzynarodowych pro-
jektów dotyczących współpracy poprzez organi-
zację konferencji, rozmowy przy okrągłym stole, 
wizyty studyjne oraz wymianę doświadczeń itp.

Kilka przykładów wyników prac KSOW:
– Jednostka centralna KSOW stworzyła bazę da-

nych na temat LGD, zawierającą główne infor-
macje na temat LGD, takie jak dane teleadreso-
we, lokalizacja, główne obszary zainteresowań 
itp. Nadrzędny cel to umożliwienie komunikacji 
pomiędzy LGD i  realizacja pro-
jektów współpracy. Informacje 
te są dostępne również w języku 
angielskim na stronie www.nsrv.
sk i  w  broszurze LEADER Access 
in Slovakia.

– Poprzez kontakty z beneficjenta-
mi programu rozwoju obszarów 
wiejskich sieć KSOW zaczęła gro-
madzić i  rozpowszechniać przy-
kłady dobrych praktyk, w  celu 
usprawnienia realizacji PROW 
i  wspierania beneficjentów dzia-
łań PROW.

We wrześniu 2009 roku zorgani-
zowano konferencję pt. „Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich – połą-

czenie działań na rzecz rozwoju ekonomicznego 
i społecznego obszarów wiejskich” na temat wdra-
żania PROW 2007–2013, ze zwróceniem szczegól-
nej uwagi na oś 3 i 4. Pod koniec br. odbędzie się 
coroczna konferencja dotycząca 2010 roku.

Podjęte działania:
– Co kwartał wydawany jest newsletter „Spravo-

dajca NSRV”, który jest przesyłany wszystkim 
członkom KSOW, dostępny na stronie interneto-
wej w języku słowackim.

– Opublikowano broszurę na temat realizacji dzia-
łania 322 „Odnowa i rozwój wsi”, w celu poprawy 
efektywności realizacji projektów.

– Biura regionalne zorganizowały kilka szkoleń 
i seminariów na temat wdrażania PROW, działań 
w ramach osi 1, agroturystyki i  realizacji innych 
działań z  zakresu wspierania zróżnicowania, 
zintensyfikowania działań aktywizacyjnych na 
obszarach wiejskich, jak również dla LGD, które 
są nowe w programie LEADER i dopiero zaczęły 
wdrażać swoje strategie rozwoju.

– Sieć KSOW miała własne stoisko wystawowe na 
Międzynarodowych Targach Rolniczych Agro-
komplex 2009 i  2010, na którym udzielano in-
formacji dotyczących naszej działalności. W tym 
roku mieliśmy przyjemność gościć na wysta-

Konferencja Słowackiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  | fot. SKSOW
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wie w Nitrze również kolegów z sieci obszarów 
wiejskich, Ministerstw Rolnictwa i LGD z Polski 
i  Czech. Była to doskonała okazja do dyskusji 
z  naszymi kolegami z  sąsiednich krajów. Za-
owocowały one określeniem wielu obszarów 
przyszłej bliskiej współpracy pomiędzy siecia-
mi, ministerstwami i LGD.

– W  celu wspierania i nawiązywania kontaktów 
pomiędzy słowackimi LGD i  innymi beneficjen-
tami programu rozwoju obszarów wiejskich a ich 
kolegami z  innych państw UE, KSOW organizuje 
wizyty studyjne poświęcone różnym tematom. 
W 2010 roku regionalne biura KSOW i  jednostka 
centralna zorganizowały wyjazdy studyjne do 
Czech, Polski, Estonii, Austrii, Słowenii, Węgier 
i Finlandii. Na Słowacji gościliśmy grupy z Węgier, 
Malty, Finlandii i Bułgarii. 

– Słowacka sieć KSOW liczy ponad 500 członków. 
Członkiem może zostać każda osoba zaintereso-
wana rozwojem obszarów wiejskich i działania-
mi sieci. Członkostwo jest bezpłatne.

Realizacja podejścia LEADER na Słowacji
Programowanie 2007–2013 to pierwszy okres 

realizacji podejścia LEADER na Słowacji. Słowac-
kie stowarzyszenia obywatelskie i  inne formy 
partnerstwa zaczęły stosować podejście od pod-

staw w  poprzednich okresach, realizując mniej-
sze projekty wspierane przez różnych darczyń-
ców. Stowarzyszenia wsi (mikroregionów) zostały 
utworzone w  celu realizacji niektórych działań, 
a następnie te mikroregiony stały się dobrą pod-
stawą do utworzenia lokalnych grup działania.

Wybór lokalnych grup działania do realizacji 
osi 4 programu LEADER został przeprowadzony 
w  dwóch etapach. W  pierwszym (połowa 2009) 
wybrano 15 LGD, a  w  drugim (marzec) 14 LGD. 
Proces wyboru został tym samym zakończony na 
ten okres programowania, a LGD zaczęły realiza-
cję zintegrowanych strategii rozwoju.

Warunki realizacji projektów współpracy zostaną 
określone w odrębnym dokumencie, który jest obec-
nie opracowywany i wkrótce zostanie opublikowany.

Do realizacji podejścia LEADER w  Republice 
Słowackiej w okresie programowania 2007–2013 
wybrano 29 LGD.

Wybrane LGD obejmują 11,40 proc. całkowi-
tej liczby mieszkańców i 18,35 proc. powierzch-
ni Republiki Słowackiej.

Podstawowe wymagania dotyczące LGD:
> forma prawna: stowarzyszenie obywatelskie,
> obszar zamieszkały przez 10 000–150 000 osób,
> spójny obszar,

> reprezentacja 
sektora prywatnego  
w organach 
decyzyjnych powyżej 
50 proc.
> realizacja projektów 
zgodnie z działaniami 
osi 3,
> możliwość realizacji 
projektów współpracy,
> całkowity budżet 
LGD: maksymalnie  
2,6 mln euro.

MAlvíNA gONDOvá
SłOWAcKA SiEć 

OBSZARóW WiEjSKich

@ ARvi@ARvi.SK 

WWW.NSRv.SK

LEGENDA:
1.  Stowarzyszenie Obywatelskie Civic Podhoran 
2.  Agroprameň 
3.  Lokalna Grupa Działania Dudváh 
4.  Lokalna Grupa Działania Stará Čierna voda 
5.  Lokalna Grupa Działania Aqua Paradise  

– Aquaparadiso - Víziparadicsom 
6.  Lokalna Grupa Działania Kopaničiarsky region 
7.  Lokalna Grupa Działania Vršatec 
8.  Lokalna Grupa Działania mikroregionu Teplička 
9.  Naše Považie 

10.  Stowarzyszenie obywatelskie mikroregionu RADOŠINKA 
11.  Stowarzyszenie mikroregionu SVORNOSŤ 
12.  Stowarzyszenie Regionalne Dolná Nitra c.a. 
13.  Obywatelskie stowarzyszenie dla rozwoju mikroregionu  

„Požitavie – Širočina“ 
14.  Dolnohronske partnerstwo rozwoju 
15.  Stowarzyszenie obywatelskie „Partnerstwo dla doliny  LAG 

Terchovská“ 
16.  Lokala Grupa Działania Horný Liptov
17.  Stowarzyszenie Obywatelskie Zlatá cesta 
18.  Partnerstwo Krtíšske Poiplie 

19.  Lokalna Grupa Działania Chopok juh 
20.  Podpoľanie 
21.  Lokalna Grupa Działania MALOHONT 
22.  Stowarzyszenie obywatelskie dla rozwoju regionu  Spiš 
23.  Stowarzyszenie obywatelskie LAG LEV, c.a. 
24.  Partnerstwo BACHUREŇ
25.  Lokalna Grupa Działania Šafrán 
26.  Stowarzyszenie obywateleskie KRAS
27.  Lokalna Grupa Działania RUDOHORIE, c.a. 
28.  Lokalna Grupa Działania HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, c.a. 
29.  Lokalna Grupa Działania TOKAJ – ROVINA, c. a. 

Lokalne Grupy Działania na Słowacji
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Stawiajmy na agroturystykę
Turystyka wiejska jest jedną z form aktywizacji 

środowiska lokalnego, a tym samym elementem 
rozwoju obszarów wiejskich.

Rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach 
wiejskich w regionach zależy od trzech grup czyn-
ników, takich jak: zasoby kulturowe, zasoby przyrod-
nicze i infrastruktura turystyczna. Natomiast szanse 
rozwoju agroturystyki wiążą się z dwiema grupami 
zagadnień, m.in. ogólnymi przemianami społeczno-
ekonomicznymi kraju oraz ogólnymi trendami roz-
woju turystyki w skali globalnej i krajowej.

Niemniej jednak przemiany zachodzące w Polsce 
mają różnoraki wpływ  na szanse rozwoju turystyki 
i agroturystyki. Wynikają przede wszystkim z prze-
mian ekonomicznych, do których zaliczamy szybki 
wzrost ekonomiczny i rozwój gospodarczy, wzrost 
dochodów ludności, a co za tym idzie – zwiększenie 
aktywności turystycznej. 

 Proces integracji europejskiej sprzyja nasileniu 
różnorodnych kontaktów międzykulturowych, co 
z kolei wpływa na poszerzenie bazy potencjalnych 
klientów agroturystyki. Dlatego też w sferze spo-
łecznej obserwujemy stały rozwój wykształcenia 
ludności. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczne 
doświadczenie wpływają na jakość świadczonych 
usług. Dzięki różnym możliwościom zdobycia wie-
dzy w zakresie usług turystycznych na wsi, rolnicy 
mogą wybrać dla siebie tę najbardziej odpowiednią.  
Śledząc oferty turystyczne oraz obserwując liczbę 
uczestników kursów i szkoleń, można wnioskować, 
że właściciele gospodarstw agroturystycznych są 
lepiej wyedukowani w tym zakresie w porównaniu  
z innymi mieszkańcami wsi. 

Dziś z łatwością możemy zaobserwować wzrost 
zainteresowania naszą ofertą agroturystyczną ze 
strony turystów z krajów sąsiednich. Szczególnym 
ich zainteresowaniem cieszą się usługi w agrotu-
rystycznych gospodarstwach rolnych, oferujące 
produkty z zakresu ekoturystyki oraz obiekty spe-
cjalistyczne, związane usługami z gminami uzdro-
wiskowymi. Dziś możliwość obejrzenia kuźni i ko-
wala podczas pracy czy garncarza kręcącego kołem  
i lepiącego garnki przyciąga wielu turystów, którzy 

często przyjeżdżają tylko w tym celu i  niemal zawsze 
opuszczają te miejsca z ludową pamiątką. 

Tradycją prawie każdej wsi są regionalne wyroby, 
jak np. łowickie pasiaki, kurpiowskie wycinanki czy 
wiklinowe kosze. Niektóre gospodarstwa prowadzą 
lekcje pieczenia chleba i ciast (nawet dla dzieci), ro-
bienia wędlin, przetworów oraz naukę przygotowa-
nia potraw regionalnych.

Agroturystyka daje możliwość bezpośredniego 
kontaktu w czynnym gospodarstwie rolnym. Polska 
wieś nadal reprezentuje i kultywuje tradycyjne ce-
chy, jakie – w związku ze specjalizacją i intensyfikacją 
produkcji – zaginęły bezpowrotnie w krajach Europy 
Zachodniej. Dlatego stanowi to istotny atut polskiej 
wsi. Zachowuje on swój walor tylko tak długo, jak 
długo polskie rolnictwo mające dominujący wpływ 
na wygląd i inne cechy obszarów wiejskich pozo-
staje w tyle za zachodnim pod względem średnie-
go obszaru, intensywności produkcji, mechanizacji  
i stosowanych technologii. 

Warto również pamiętać, że dla wsi równie ważne 
jak rolnictwo, jest rozwijanie innych rodzajów dzia-
łalności i w konsekwencji tworzenie nowych miejsc 
pracy w zawodach pozarolniczych, ale związanych 
z rolnictwem lub jego otoczeniem. Coraz więcej 
gospodarstw rolnych podejmuje dodatkową dzia-
łalność gospodarczą w celu pozyskania nowych 
dochodów. Jednym z przykładów dobrze zorgani-
zowanej przedsiębiorczości wiejskiej jest właśnie 
agroturystyka. 

ARtUR łAWNicZAK
PODSEKREtARZ StANU 

W MiNiStERStWiE ROlNictWA i ROZWOjU WSi 

Agroturystyka – pomoc w ramach programów UE.
SPO ROL 2004-2006.

W zakresie agroturystyki zrealizowano 806 projektów  
na kwotę ponad 46,1 mln zł w tym z UE  

około 32,3 mln zł.

PROW 2007-2013  
(stan na 30 czerwca 2010)

W ramach wsparcia usług turystycznych zrealizowano 
dotychczas 138 projektów na kwotę około 22,5 mln zł,  

w tym z UE około 6,5 mln zł.
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„Młodzieży potrzeba bardziej 
przykładów niż krytyki...”

Polska wieś w  ciągu ostatnich kilkunastu lat 
bardzo się zmieniła, jednak gdzieś po drodze tych 
wielkich przemian zapomnieliśmy o  młodzieży. 
Problemy przed którymi stała młodzież wiejska kil-
kanaście lat temu są nadal aktualne u progu XXI w. 
Ograniczony dostęp do dóbr kultury, szkolnictwa 
wyższego, edukacji ustawicznej, czas „dzielony” 
między pracę w gospodarstwie a naukę oraz mimo 
wszystko „stereotypowe poczucie niskiej samooce-
ny” zdeterminowane miejscem zamieszkania. Co-
dziennie doświadczamy tych problemów w drodze 
do dorosłości i lepszej przyszłości, o której przecież 
każdy z nas marzy. Dlatego cieszy fakt powołania 
Zespołu d.s. młodzieży na obszarach wiejskich 
w ramach Grupy Roboczej KSOW i poparcie tej ini-
cjatywy przez partnerów uczestniczących w  pra-
cach Sieci. Ale czy w/w  Zespół d.s. młodzieży na 
obszarach wiejskich przyczyni się do rozwiązania 
wszystkich problemów stojących przed młodym 
pokoleniem polskiej wsi? Zapewne nie, ale jest to 
dobry krok w  kierunku budowy nowoczesnego 
i  otwartego partnerstwa. „Młodzieży potrzeba 
bardziej przykładów niż krytyki”, pisał kiedyś fran-
cuski eseista Joseph Joubert. Myślę, że te słowa do-
brze oddają ideę powołania Zespołu d.s. młodzieży 

na obszarach wiejskich w ramach Grupy Roboczej 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Pomijając subiektywną potrzebę powołania 
takiego Zespołu warto odwołać się do obiektyw-
nych przesłanek dla jego utworzenia, sięgając do 
wytycznych zawartych w dokumentach unijnych 
i konkretnych zadań, które stawia przed Państwa-
mi Członkowskimi Komisja Europejska w  obsza-
rze polityki młodzieżowej. Na forum europejskim 
funkcjonuje wiele dokumentów o  charakterze 
strategicznym traktujących o polityce młodzieżo-
wej np. Znowelizowana Karta Uczestnictwa Mło-
dych w życiu regionalnym i lokalnym, Biała księga. 
Nowe Impulsy dla młodzieży europejskiej czy Eu-
ropejski Pakt na rzecz młodzieży. Z kolei w Strate-
gii Europa 2020 wyznaczono ambitne cele, któ-
rych osiągnięcie zapewnić ma inteligentny, trwały 
i  sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost go-
spodarczy. Aby tak się stało, niezbędny jest udział 
młodzieży. Koniecznym warunkiem uwolnienia 
potencjału młodzieży i  osiągnięcia celów stra-
tegii Europa 2020 jest kształcenie i  szkolenie na 
wysokim poziomie, skuteczna integracja z  ryn-
kiem pracy oraz większa mobilność osób młodych 
– czytamy w  komunikacie Komisji Europejskiej 

Związek Młodzieży Wiejskiej to 
najstarsza organizacja młodzieżowa 
działająca na obszarach wiejskich. 
Jej współzałożycielem  w 1928 roku 
był Ignacy Solarz, współtwórca 
Uniwersytetów Ludowych wzorowanych 
na „grundtvikowskich” placówkach 
oświatowych. Najważniejszym celem 
działania ZMW jest dbałość o wszechstronny rozwój 
młodego pokolenia wsi polskiej. Do ważnych obszarów 
naszej aktywności należy edukacja pozaformalna, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
rozwój młodej przedsiębiorczości, propagowanie 
nowoczesnego rolnictwa w tym wspieranie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
Ważnym obszarem współpracy zagranicznej 
jest udział ZMW w pracach Europejskiej Rady 
Młodych Rolników (CEJA). Od roku 2004 jesteśmy 
pełnoprawnym członkiem tej organizacji. Wspólnie 
w partnerstwie jesteśmy współorganizatorem 
Europejskiego Dnia Młodego Rolnika 
odbywającego się w ramach corocznych Targów 

Poznańskich.  Związek Młodzieży Wiejskiej  
obecnie liczy 30 tyś. członków, zrzeszonych  
w kołach wiejskich, gminnych i powiatowych.  
Nasi członkowie aktywnie działają również w wielu 
stowarzyszeniach na obszarach wiejskich,  
w tym OSP i LZS.
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ZMW jest organizatorem imprez sportowych na wsi.  | fot. Archiwum ZMW

z  dnia 15 września 2010. W  świetle powyższych 
oczekiwań Unii Europejskiejrodzi się pytanie za-
sadnicze – jakie wyzwania stoją przed naszym 
Zespołem i w jaki sposób dookreślić paradygmat 
nowoczesnej i  spójnej polityki młodzieżowej na 
obszarach wiejskich? Po pierwsze powinniśmy 
podejmować konkretne inicjatywy w  dziedzinie 
polityki młodzieżowej realizowanej na obszarach 
wiejskich – czyli strategii i  działań ukierunkowa-
nych na młodzież w takich obszarach, jak uczenie 
się pozaformalne, zaangażowanie, wolontariat, 
praca z młodzieżą, mobilność i informowanie. Po 
drugie powinniśmy zadbać o to, aby włączyć pro-
blematykę młodzieży na obszarach wiejskich do 
innych obszarów polityki – czyli inicjatyw stymu-
lujących podejście przekrojowe, poprzez należyte 
uwzględnianie kwestii młodzieżowych podczas 
formułowania, wdrażania i oceniania strategii oraz 
działań w innych obszarach mających duży wpływ 
na życie młodzieży zamieszkującej na obszarach 
wiejskich.

W moim przekonaniu ważnym zadaniem Zespo-
łu będzie kreowanie nowych programów rozwojo-
wych dla obszarów wiejskich, których fundamen-
tem powinien być rozwój kapitału społecznego. 
W opinii wielu socjologów dominuje przekonanie, 

że o ile w erze przedindustrialnej w „cenie” był kapi-
tał finansowy, w erze industrialnej – kapitał ludzki, 
o tyle w erze poindustrialnej w cenie będzie kapi-
tałspołeczny. Nie wdając się w akademickie rozwa-
żania warto w  tym miejscu przytoczyć cechy ka-
pitału społecznego według Francisa Fukuyamy t.j. 
zaufanie, proaktywność, wzajemne współdziałanie 
dla dobra wspólnego.

Nawiązując do nowych programów rozwojo-
wych dla młodzieży w  świetle definicji kapitału 
społecznego Fukuyamy, przeżywam swoiste „deja 
vu”. W 1931 roku współorganizator Związku Mło-
dzieży Wiejskiej, wybitny pedagog, założyciel 
„grundtvikowskich” Uniwersytetów Ludowych 
napisał w kontekście wyzwań cywilizacyjnych sto-
jących przed młodymi ludźmi – „Sama umiejęt-
ność użycia „wapna – amonu”, napisania protokó-
łu straży pożarnej, wygłoszenia przemówienia na 
wiecu czy wytresowania amatorskiego przedsta-
wienia dochodowego – byłaby dłubaniem w kąci-
ku komory budującego się wielkiego gmachu 
społecznego”. To właśnie Uniwersytet Ludowy 
pod kierunkiem Solarza uruchamiał przede 
wszystkim szeroki proces uspołecznienia człowie-
ka jako podstawę do jego aktywnego samowy-
chowania się, aktywności w  życiu społecznym, 

aktywności poznawczej 
na fundamencie zaufania 
społecznego. Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich 
na naszych oczach staje 
sie takim Uniwersytetem 
Ludowym. Mam nadzieję, 
że Zespół d.s. młodzieży 
na obszarach wiejskich 
stanie się jej kreatywną 
i  integralną częścią, reali-
zując zasadę, że młodzie-
ży potrzeba bardziej przy-
kładów niż krytyki…
MichAł MODRZEjEWSKi
PREZES ZWiąZKU MłODZiEŻy 

WiEjSKiEj

ZARZąD KRAjOWy

@ MichAl.MODRZEjEWSKi@ZMW.Pl
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Pomoc Techniczna w Programie 
rozwoju obszarów wiejskich  
na lata 2007-2013

Zgodnie Z art.66 roZPorZądZenia rady nr 1698/2005 Z dnia 20 wrZeśnia 
2005 roKu w sPrawie wsParcia roZwoju obsZarów wiejsKich PrZeZ 
euroPejsKi FundusZ rolny na rZecZ roZwoju obsZarów wiejsKich, 
dla Każdego Programu roZwoju obsZarów wiejsKich eFFrow może 
Finansować dZiałalność dotycZącą PrZygotowania, ZarZądZania, 
monitorowania, oceny, inFormowania i Kontroli w ramach Pomocy  
dla Programu. na dZiałalność tę można PrZeZnacZyć do 4 Proc. 
całKowitej Kwoty dla Każdego Programu.

Na podstawie tego zapisu i biorąc pod uwagę do-
świadczenia z  poprzedniego okresu programowa-
nia na lata 2004–2006, w ramach PROW 2007–2013 
przygotowano również pulę środków finansowych 
w wysokości 266 600 000 euro przeznaczonych na 
finansowanie operacji w ramach pomocy technicz-
nej. W programie określono ogólne zasady przyzna-
wania środków na te operacje, a szczegółowe reguły, 
wraz z listą kosztów podlegających refundacji, ujęto 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie szczegółowych 
warunków i  trybu przyznawania oraz wypłaty po-
mocy technicznej w ramach PROW 2007–2013. Insty-
tucją zarządzającą pomocą techniczną jest MRiRW, 
a wdrażającą pomoc techniczną – ARiMR.

Pomoc techniczna ma za zadanie umożliwić 
sprawne i efektywne funkcjonowanie podmiotów 
odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, 
wdrażanie, kontrolę, monitoring i  ocenę PROW 
2007–2013, jak również pomóc wdrożyć sprawny 
i  efektywny system informacji i  promocji PROW 
2007–2013 oraz następnego okresu programowa-
nia. W  ramach pomocy technicznej rezerwowana 
jest również kwota na utworzenie i  funkcjonowa-
nie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Specyficzni są beneficjenci korzystający z  po-
mocy technicznej PROW. Są to bowiem instytucje, 
które w większości otrzymują wyprzedzające finan-

sowanie z budżetu państwa na operacje związane 
z  pomocą techniczną, tj. Ministerstwo Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa, Ministerstwo Finansów, Agencja 
Rynku Rolnego, Prezes Urzędu Zamówień Publicz-
nych oraz samorządy województw. Zakłada się 
jednak, że ci beneficjenci mają także środki własne 
na realizację operacji, a środki pomocy technicznej 
są ich uzupełnieniem. Zgodnie z PROW 2007–2013, 
stawka wkładu EFRROW wynosi w odniesieniu do 
pomocy technicznej 75 proc. wydatków netto. Na-
tomiast wkład współfinansowania krajowego zo-
stał określony na poziomie 25 proc.

Zarówno Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
jako instytucja zarządzająca, jak i  urzędy marszał-
kowskie jako podmioty wdrażające oraz ARiMR 
jako agencja płatnicza, korzystają z zasobów i moż-
liwości pomocy technicznej. Schemat I  (161 600 
000 euro) przeznaczony jest na wzmocnienie sys-
temu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kon-
troli i oceny stopnia realizacji programu. Korzystają 
z niego FAPA, UZP, ARiMR, ARR, MF. Wszyscy bene-
ficjenci przeznaczają środki na operacje związane  
z zatrudnianiem pracowników, ich szkoleniem, 
finansowaniem potrzebnych ekspertyz, przysto-
sowywaniem pomieszczeń biurowych, zakupem 
sprzętu komputerowego, kosztami przeprowadza-
nych kontroli, ocen i audytów.
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Schemat II (50 000 000 euro) to środki przezna-
czone na finansowanie działań informacyjno-pro-
mocyjnych, dotyczących PROW 2007–2013, ujętych 
w ramach planów komunikacyjnych. Zaś Schemat III 
(55 000 000 euro) to operacje związane ze stworze-
niem i  utrzymaniem struktury Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich i realizacją planów działania.

Środki pomocy technicznej zapewnione w  ra-
mach Schematu III wykorzystywane są przez 17 se-
kretariatów KSOW – 1 centralny i  16 regionalnych, 
na ich funkcjonowanie i  realizację Planu Działania. 
Wspierają one wszelkie działania KSOW, które mają 
na celu urzeczywistnienie zasady partnerstwa oraz 
nowoczesnego i efektywnego sposobu wymiany in-
formacji i przekazywania wiedzy. Przy wsparciu tych 
środków współfinansowane są konferencje, semi-
naria, targi, wyjazdy studyjne, tematyczne imprezy 
regionalne, które przyczyniają się do zbudowania 
międzysektorowego partnerstwa na rzecz zrów-
noważonego rozwoju obszarów wiejskich. Współ-
finansowane są także artykuły w  prasie, konkursy, 
broszury, portale internetowe, które mają za zadanie 

rozpowszechniać informację o  rozwoju obszarów 
wiejskich. Sekretariaty współpracują z  partnerami 
społecznymi, którzy są bardzo ważnym elementem 
istnienia KSOW.

Środki pomocy technicznej pomagają więc 
efektywnie zarządzać i wdrażać PROW 2007–2013, 
skutecznie o  nim informować i  łączyć rozmaitych 
partnerów społecznych w celu zapewnienia prawi-
dłowego rozwoju obszarów wiejskich.

Wydatek racjonalny to wydatek, który odzwier-
ciedla optymalny pod względem ekonomicznym 
i  technicznym sposób wdrożenia operacji. Takie 
właśnie mają być wydatki dokonywane ze środków 
pomocy technicznej. To narzędzie w rękach insty-
tucji, które powinno być wykorzystywane z  roz-
sądkiem i świadomością, że są to środki publiczne, 
które mają doprowadzić do zwiększenia wykorzy-
stania przez beneficjentów środków PROW na lata 
2007–2013 oraz usprawnienia procesu ich obsługi.

jUStyNA ADAMSKA
DyREKtOR BiURA POMOcy tEchNicZNEj

@ jUStyNA.ADAMSKA@MiNROl.gOv.Pl
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Projekty współpracy jako jedno 
z działań osi 4 leaDer w ramach 
prow 2007-2013

Współpraca jest jedną z  siedmiu podsta-
wowych zasad, na których oparta jest metoda 
LEADER. Projekty współpracy stanowią nowe 
wyzwanie dla polskich lokalnych grup działa-
nia (LGD), ponieważ w  okresie programowania 
2004–2006, schemat II Pilotażowego Programu 
LEADER+ nie przewidywał możliwości wdrażania 
działania „współpraca”.  Nie oznacza to oczywi-
ście, że polskie LGD nie nawiązywały współpracy 
z  lokalnymi czy zagranicznymi partnerami. Jed-
nak współpraca ta zazwyczaj miała formę wizyt 
studyjnych i  ograniczała się do wymiany do-
świadczeń. Prowadzenie aktywności tego typu 
stanowi dobrą podstawę do rozpoczęcia praw-
dziwej współpracy, a  więc realizacji wspólnego 
przedsięwzięcia, aby osiągnąć wspólne cele.

Realizacja projektów współpracy jest działa-
niem o zupełnie innej specyfice niż pozostałe 
działania Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013). W reali-
zację jednego projektu zaangażowanych jest kilku 
partnerów, a co za tym idzie, od wspólnych dokonań 
zależy powodzenie realizacji projektu.

Współpraca może mieć znaczący wpływ na ja-
kość strategii. Może wpłynąć na jej ulepszenie po-
przez dodanie nowego międzyterytorialnego lub 
międzynarodowego wymiaru, pozwolić spojrzeć na 
obszar objęty strategią z innej perspektywy, a w pla-
nowaniu działań służących osiągnięciu celów strate-
gii, pozwoli wyjść poza lokalny kontekst.

Dzięki współpracy można:
– szerzej rozpropagować lokalne produkty, 

pomóc ich wytwórcom wejść na nowe rynki,
– zredukować koszty produkcji,
– lepiej wykorzystać lokalne zasoby, np. rozwinąć 

agroturystykę,

– rozwinąć bądź przywrócić na obszarze 
lokalne tradycje (np. ginące zawody, 
rękodzieło).

Tworzenie wizerunku przez 
dobrą współpracę
Współpraca może także mieć pozytywny 

wpływ na ugruntowanie (bądź zmianę) wize-
runku obszaru objętego strategią, a  poprzez 
zaangażowanie we współpracę lokalnej spo-
łeczności, może wpłynąć na ich identyfikację 
z  obszarem i  rozwój lokalnego patriotyzmu. 
Poprzez współpracę poznaje się wielu ludzi 
z różnych obszarów i dzięki temu inaczej spo-
gląda się na pewne problemy, poznaje się inne 
sposoby myślenia o tych samych sprawach oraz 
reagowania w  analogicznych sytuacjach. Po-
zwala to spojrzeć „świeżym okiem” na własny 
obszar objęty strategią i dostrzec komplemen-

tarność w stosunku do partnera, a więc zauważyć, że 
dwa z pozoru różne obszary, które na pierwszy rzut 
oka nie mają ze sobą nic wspólnego, dzięki tej różno-
rodności doskonale się uzupełniają.

Beneficjentami działania 421 Wdrażanie projek-
tów współpracy są LGD wybrane do realizacji lokal-
nej strategii rozwoju w  ramach PROW 2007–2013. 
Instytucją wdrażającą są samorządy województw, 
analogicznie jak w przypadku działania 431 Funkcjo-
nowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umie-
jętności i aktywizacja.

W  ramach działania wyróżniamy dwa typy pro-
jektów: projekty międzyregionalne (zwane również 
międzyterytorialnymi) i  międzynarodowe (zwane 
również transnarodowymi).

Projekty współpracy mogą mieć charakter zarów-
no inwestycyjny jak i być projektami miękkimi. O ich 
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rodzaju decydują sami partnerzy, dostosowując 
zakres i  charakter do faktycznych potrzeb obszaru 
objętego projektem. Budżet dla działania obliczany 
jest w oparciu o iloczyn liczby mieszkańców zamel-
dowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR. 
Biorąc pod uwagę wielkość LGD, która kształtuje się 
na poziomie od 10 do 150 tys. mieszkańców, budżet 
LGD w  ramach działania wynosi od 30 do 450 tys. 
zł. Należy jednak zauważyć, że kwota ta odnosi się 
jedynie do jednej LGD. Rzeczywisty budżet projek-
tu współpracy jako całości stanowi sumę wkładów 
wnoszonych przez wszystkich partnerów projektu 
współpracy, ponieważ tak należy postrzegać projekt 
współpracy: jako całość, zarówno pod względem fi-
nansowym, jak i odpowiedzialności za realizację po-
szczególnych zadań w ramach projektu. Oznacza to, 
że w przypadku gdy w projekt zaangażowane są 3 
LGD średniej wielkości (po ok. 60 tys. mieszkańców 
każda), budżet projektu współpracy może wynosić 
ok. 540 tys. zł.

Przykład współpracy międzyregionalnej
Pierwsze projekty współpracy międzyregionalnej 

w Polsce już zostały zrealizowane. Przykładem takie-
go projektu są „I Leaderowskie Igrzyska Zachodnio-
pomorskiego” (LIZ).

To pierwszy projekt współpracy zrealizowany 
w województwie zachodniopomorskim. Wokół idei 

projektu, obejmującej przede wszystkim populary-
zację piłki nożnej, propagowanie aktywnego wypo-
czynku, połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją 
i  zabawą, promocję utalentowanych zawodników, 
integrację grupy docelowej oraz wzrost identyfika-
cji i  poczucia przynależności grupy docelowej do 
sieci zachodniopomorskich LGD, skupiło się 11 naj-
bardziej prężnie działających LGD województwa 
zachodniopomorskiego. Funkcję lidera Projektu 
powierzono Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działa-
nia „Partnerstwo Drawy”. Projekt skierowany został 
przede wszystkim do dzieci szkolnych, a  także do 
nauczycieli wychowania fizycznego, rodziców oraz 
mieszkańców obszaru projektu, który objął swoim 
zasięgiem 67 gmin.

Cechy wyróżniające LIZ to jego dwuideowość 
i dwupłaszczyznowość. Projekt bowiem obejmował 
wydarzenia sportowo-kulturalne: rozgrywki w  pił-
ce nożnej oraz „Jarmark różnorodności kulturowej”. 
Część zadań przewidzianych w projekcie została re-
alizowana na obszarach działania poszczególnych 
partnerów, jednak istniał oczywiście również ele-
ment wspólny: finał I Leaderowskich Igrzysk Zachod-
niopomorskiego, który odbył się 25–26 września br. 
w  Kaliszu Pomorskim. Projekt zakładał przeprowa-
dzenie rozgrywek eliminacyjnych w  piłce nożnej 
na poziomie gmin objętych działaniem partnerów, 
a  w  ich następstwie – 11 finałowych rozgrywek 

LGD „Partnerstwo w rozwoju”. I Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego.  | fot. Marzena Mróz
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w  celu wyłonienia 4 maksymalnie 10-osobowych 
drużyn chłopców i  dziewczynek w  kategorii Żak 
(rocznik 2000 i młodsi) oraz Orlik (rocznik 1999, 1998, 
1997), do reprezentowania partnera w  2-dniowych 
rozgrywkach o Mistrzostwo I Leaderowskich Igrzysk 
Zachodniopomorskiego.

Zorganizowano także „Jarmark różnorodno-
ści kulturowej”, na który przygotowano 11 stoisk 
prezentujących tradycje i kulturę każdego z part-
nerów.

W  wyniku przeprowadzonych eliminacji na ob-
szarze poszczególnych partnerów, w Finale I Leade-
rowskich Igrzysk Zachodniopomorskiego w Kaliszu 
Pomorskim, udział wzięło 37 drużyn, a każdy z part-
nerów przygotował stoisko promujące walory kultu-
rowe swojego obszaru. Na scenie zaprezentowały 
się lokalne zespoły artystyczne. Całkowity budżet 
projektu współpracy wynosił przy tym ok. 185 tys. zł. 
Sukces w realizacji tego projektu zachęcił partnerów 
do podjęcia wysiłku przygotowania i realizacji kolej-
nych wyzwań.

Focus Grupa 3
Działanie „współpraca” stanowi również przed-

miot szczególnego zainteresowania Komisji Euro-
pejskiej. Decyzją Podkomitetu ds. podejścia LEADER, 
działającego przy Komitecie Koordynacyjnym ds. Eu-
ropejskiej Sieci Obszarów Wiejskich, została powoła-
na Focus Grupa 3 „Implementation of the measure 
‘cooperation’”. Zadaniem Grupy jest wspólne wy-
pracowanie konkretnych rozwiązań, które ułatwią 
Beneficjentom (LGD) wdrażanie działania 421 „Wdra-
żanie projektów współpracy” Osi 4 Leader Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, 
w szczególności w odniesieniu do projektów współ-
pracy międzynarodowej.

Członkami Grupy są przedstawiciele krajów 
członkowskich UE, reprezentujący zarówno Insty-
tucje Zarządzające (IZ), Agencje Płatnicze (AP) oraz 
LGD, jak i Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) 
oraz Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Obszarów 
Wiejskich (CP ENRD) i Komisję Europejską (DG-Agri).

Grupa podczas swoich prac poznała problemowe 
obszary i  wypracowała propozycje rozwiązań, któ-
re powinny być zastosowane przez wszystkie kraje 
członkowskie UE. Zaproponowano m.in.:

– uznanie fazy przygotowawczej projektu współ-
pracy za integralną część projektu;

– zdefiniowanie i  ujednolicenie wymagań doty-
czących umowy partnerskiej oraz podstawowej 
dokumentacji, która będzie konieczna na etapie 
przyznania pomocy;

– utworzenie bazy procedur administracyjnych 
dotyczących wdrażania działania 421 w poszcze-
gólnych krajach członkowskich UE, która zosta-
nie umieszczona na stronie internetowej ENRD.

Zarekomendowano również zainicjowanie dys-
kusji pomiędzy krajami członkowskimi UE, aby 
wspólne koszty ponoszone przez partnerów mię-
dzynarodowego projektu współpracy finansowa-
ne były z budżetu LGD, która jest wiodąca w pro-
jekcie, a więc były w gestii instytucji zarządzającej 
jednego kraju członkowskiego UE. Drugim roz-
wiązaniem byłoby przyjecie schematu, w którym 
wspólne koszty byłyby dzielone pomiędzy part-
nerów międzynarodowego projektu współpracy, 
jednak o  ich kwalifikowalności decydowałaby in-
stytucja zarządzająca jednego kraju członkowskie-
go (z którego pochodzi LGD wiodąca w projekcie). 
Rozwiązanie takie wymagałoby zaakceptowanie 
decyzji IZ jednego kraju przez IZ pozostałych kra-
jów, z których pochodzą partnerskie LGD. Wyniki 
pracy grupy zostały przedstawione w  formie ra-
portu jako rekomendacja dla Komisji Europejskiej, 
podczas posiedzenia Podkomitetu ds. podejścia 
LEDER, które odbyło się w maju br.

MRiRW wychodząc naprzeciw potrzebom szko-
leniowym w zakresie działania 421, zorganizowa-
ło dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich 
(UM) wszystkich województw seminarium w  za-
kresie działania „Wdrażanie projektów współ-
pracy”. Miało ono na celu przygotowanie grupy 
trenerów (pracownicy UM odpowiedzialni za 
wdrażanie działania 421), która następnie wiedzę 
i umiejętności nabyte podczas seminarium prze-
kazała podczas szkoleń, w  których uczestniczyli 
przedstawiciele LGD. Szkolenia dla LGD odbyły się 
w sierpniu br. w każdym z UM.

BEAtA KRAjEWSKA
DEPARtAMENt ROZWOjU OBSZARóW WiEjSKich 

@ BEAtA.KRAjEWSKA@MiNROl.gOv.Pl
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Wydarzenia i najbliższe plany 
działań w regionach
sekretariat Regionalny 
KsOW Województwa 
Dolnośląskiego

XV Regionalna Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych
W dniach 25-26 września 2010 roku odbyła się XV Regionalna 

Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Organizowana jest corocznie 
w Piotrowicach k. Chojnowa, na terenie kompleksu pałacowo-
parkowego. Jej celem jest promocja i motywacja postępu  
w hodowli zwierząt, a także prezentacja najnowszych technolo-
gii. Jest to największa impreza rolnicza w województwie dolno-
śląskim. Promuje osiągnięcia rolników i firm związanych z rolnic-
twem. Z każdym rokiem zwiększa się oferta wystawiennicza. 
Swoje osiągnięcia hodowlane zaprezentowali dolnośląscy ho-
dowcy bydła, koni, trzody chlewnej, owiec, kóz, królików oraz 
hodowcy drobnego inwentarza: drobiu użytkowego   i ozdob-
nego. Podczas wnikliwej oceny wyłonione zostały zwierzęta, 
które otrzymały tytuły czempionów i wiceczempionów. Wysta-
wie towarzyszyły m.in. XXX Dni Otwarte Doradztwa Rolnicze-
go, spotkania z hodowcami oraz konferencja pt. „Legnickie Za-
głębie Górniczo-Energetyczne Węgla Brunatnego w kontekście 
polityki energetycznej Unii Europejskiej”, prezentacje sprzętu 
rolniczego, przetwórstwa rolno-spożywczego, budownictwa 
wiejskiego, urządzeń i środków do produkcji rolnej oraz V Dol-
nośląski Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Śpiewająca 
Wieś”.  

Przenoszenie dobrych praktyk
13.10.2010 roku odbyło się seminarium dotyczące prze-

noszenia dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych  
w ramach LGD Polski Południowo-Zachodniej i sieci regional-
nych. Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia legisla-
cyjne dotyczące realizacji projektów współpracy, najlepszych 
praktyk oraz propozycje współpracy przygotowane przez 
Lokalne Grupy Działania z zagranicznych regionów partner-
skich Dolnego Śląska, czyli niemieckiej Saksonii oraz Czech, 
zainteresowane nawiązywaniem owocnej  współpracy. 

XV Regionalna Wystawa Zwierząt hodowlanych | Fot. SR KSOW

Seminarium dotyczące „Przenoszenia dobrych praktyk”. | Fot. SR KSOW
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sekretariat Regionalny KsOW 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

„Słodko, smacznie, zdrowo – po prostu miodowo”
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego był współorganizatorem imprezy 
pt. „Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato, Zarzeczewo 2010”, która od-
była się 1 sierpnia 2010 r. w Zarzeczewie k. Włocławka. Zorganizowane 
po raz pierwszy święto miodu, miało na celu popularyzowanie wspa-
niałych właściwości różnych gatunków miodów pochodzących z re-
gionu Kujaw i Pomorza. 

W imprezie licznie uczestniczyli pszczelarze oraz miłośnicy produk-
tów pszczelarskich, którzy mieli możliwość degustacji i zakupu, ale 
również poszerzenia swojej wiedzy o ich wykorzystaniu w żywieniu  
i kosmetyce. W trakcie imprezy odbyły się warsztaty rękodzielnicze, 
kulinarne, pokazy „gotowania w parku”, wyrobu świec i ozdób z wo-
sku, odwirowywania miodu oraz wykonania tradycyjnego ciasta pier-
nikowego. Podczas Kujawsko-Pomorskiego Miodowego Lata rozstrzy-
gnięto konkursy: „Miodowe pyszności”, „Miód sezonu” i „Pszczoła  
w obiektywie”. Kujawsko-Pomorscy pszczelarze, w dniach 17–19 wrze-
śnia 2010 roku, w ramach wizyty studyjnej wzięli udział w XXVIII Ogól-
nopolskich Dniach Pszczelarstwa w Pszczelej Woli w woj. lubelskim. 
Celem wizyty, w której uczestniczyło 50 właścicieli pasiek, było posze-
rzanie kontaktów z pszczelarzami z innych województw, skorzystanie 
z najnowszej wiedzy nt. gospodarki pasiecznej, a także zainteresowa-
nie młodych osób tego rodzaju produkcją rolniczą.  

„Festiwal Smaku” w Grucznie
W dniach 21–22 sierpnia 2010 roku w Grucznie  

k. Chełmna odbyła się wyjątkowa impreza, mająca na 
celu promowanie produktów regionalnych oraz kulty-
wowanie różnorodności biologicznej – Festiwal Sma-
ku. Odbywające się już po raz piąty pod auspicjami 
międzynarodowej organizacji Slow Food Polska święto 
kulinariów, było efektem współpracy Sekretariatu Re-
gionalnego KSOW z Towarzystwem Przyjaciół Dolnej 
Wisły.  Podczas Festiwalu 120 wystawców prezento-
wało wyroby z dziczyzny, gęsiny, ryb, grzybów, a także 
przetwory owocowe, sery, miody, chleb i wyroby pie-
karskie, tradycyjne piwo i wina. Wytwórcy najlepszych 
produktów i potraw obecni na Festiwali Smaku zostali 
nagrodzeni w czterech konkursach: „Smak Roku”, „Tur-
niej Nalewek”, „Miód Roku” oraz „Turniej Kucharzy”. 

Festiwal był też okazją do przyjrzenia się tradycyjnym metodom prze-
twarzania żywności, takim jak: smażenie powideł, wyciskanie soków  
z owoców czy pozyskiwanie miodów. 

Konkurs „Smak Roku” podczas „Festiwalu Smaku” w Grucznie. 
 | Fot. SR KSOW

Misja: Bioróżnorodność 
2010
W dniach 22–23 października 2010 roku,  
w Zbicznie k. Brodnicy odbyła się II Między-
narodowa Konferencja i Warsztaty „Misja: 
BIORÓŻNORODNOŚĆ 2010” Dawne odmiany 
roślin uprawnych i rasy zwierząt gospodar-
skich – rolnicza różnorodność biologiczna  
w praktyce”, zorganizowana dzięki wspar-
ciu środkami Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich. Głównym celem konferencji i warszta-
tów była wymiana doświadczeń środowisk 
naukowych i praktyków zajmujących się rol-
niczą różnorodnością biologiczną w Polsce.  
W konferencji udział wzięli także eksperci  
z krajów Unii Europejskiej, którzy zapre-
zentowali własne doświadczenia w tym 
zakresie.
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Seminarium pt. Tworzymy Szlak Ziemi Łukowskiej 
 „Tworzymy Szlak Ziemi Łukowskiej – atrakcję turystyczną Lokalnej Grupy 

Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” – pod takim tytułem odbyło 
się seminarium w Stoczku Łukowskim, w dniach 26–27 sierpnia tego roku 
Zorganizowane było przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich Województwa Lubelskiego wraz z Lokalną Grupą Działania „RA-
ZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Jego celem było zapoznanie uczestników 
z walorami turystycznymi obszaru LGD,  prezentacja koncepcji tworzenia 
Szlaku Ziemi Łukowskiej, opinia nt. tej zaprezentowanej koncepcji działań 
LGD w zakresie podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD oraz 
promocja opisywanego obszaru LGD. 

Uczestnikami były osoby zamieszkałe na obszarze Lokalnej Grupy Dzia-
łania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI, przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego w Lublinie, w tym Wicemarszałek Województwa Lubelskiego 
Sławomir Sosnowski, przedstawiciel Sekretariatu Regionalnego KSOW 
Województwa Lubelskiego, pracownicy Oddziałów: Wdrażania Projektów 
PROW 2007–2013 oraz Autoryzacji Płatności Departamentu Koordynacji Pro-
jektów Europejskich, bezpośrednio współpracujący z Lokalną Grupą Dzia-
łania, reprezentanci kilku Lokalnych Grup Działania z terenu województwa 
lubelskiego, a także zaproszeni goście. 

   
Festiwal Kaszy GRYCZAKI 2010 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Wojewódz-

twa Lubelskiego wraz z Lokalna Grupą Działania „Leśny Krąg" brał udział 
w organizacji „Festiwalu Kaszy  GRYCZAKI 2010", który odbył się w dniach 
7–8 sierpnia br. w Janowie Lubelskim. Celem imprezy było m.in. wyłonie-
nie i wypromowanie kulinarnego hitu regionu janowskiego. Festiwal kaszy  
w Janowie Lubelskim jest jedną z ciekawszych imprez  kulinarnych w Pol-
sce. Gwiazdą tegorocznego festiwalu była Ewa Wachowicz, 
która  przekonywała kilkutysięczną publiczność do walorów 
„tatarki” (potoczna nazwa gryki używana przez mieszkańców 
województwa lubelskiego, ponieważ grykę na Lubelszczyznę 
sprowadzili Tatarzy).

W trakcie festiwalu zaprezentowano kilkanaście odmian 
pierogów na słodko i ostro oraz pierogów z kaszy gryczanej, 
zapiekanek z mięsem i grzybami, karpia z kopciuchy, wę-
dzonego w żelaznych skrzynkach. W festiwalu wzięły udział 
zagrody: janowska, łążkowska, momocka, rudzieńska czy go-
dziszowska. Stoły w zagrodach wystawowych były suto  za-
stawione produktami regionalnymi. Każdy z uczestników fe-
stiwalu mógł znaleźć dla siebie smaczną potrawę regionalną. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyśmienite sery zagro-

sekretariat Regionalny KsOW 
Województwa Lubelskiego

Festiwal Kaszy GRYCZAKI 2010. | Fot. SR KSOW
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dowe, wyrabiane z szacunkiem do tradycji, doprawiane na różne sposoby  
i suszone w przewiewnych miejscach. Janowskie sery zagrodowe to hit festi-
walu i kolejny po gryczaku  i żurawinówce przebój kulinarny Lubelszczyzny.  
Miano Supergryczaka 2010 dostał gryczak z żurawinową nutką Anny Florek. 
Wśród nalewek najlepszą nalewką okazała się żurawinówka  Pana  Stanisła-
wa Mantynka z Janowa Lubelskiego. Jury oceniło 68 potraw i 38 nalewek.

dZIaŁanIa planoWane na IV kWartaŁ 2010 roku: 
1. organizacja 50 konferencji szkoleniowych dla lokalnych 

liderów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (październik, 
listopad, grudzień) związanych z Prow 2007-2013 na 
obszarze województwa lubelskiego. 

2. wyjazdy studyjno-szkoleniowe (przełom listopada i grudnia).
3. seminarium dotyczące agroturystyki oraz turystyki wiejskiej 

w terminie 13-14 grudnia 2010 roku. 

sekretariat Regionalny KsOW 
Województwa Lubuskiego

Konferencja Agroturystyczna
14 października 2010 roku w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Kalsku odbyła się konferencja pt. „Rola żywnościowych pro-
duktów lokalnych rozwoju turystyki wiejskiej”. W konferencji udział wzięli  
i przedstawili swoje prezentacje inż. Marek Gąsiorowski – Krajowa Izba Pro-
duktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie oraz dr inż. Aleksandra Swu-
lińska-Katulska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Konferencja cieszyła 
się dużym zainteresowaniem uczestników – zgromadziła aż  103 osoby.

Spotkanie „agroturystów” było jednocześnie podsumowaniem konkur-
su: „Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne wojewódz-
twa lubuskiego 2010”. Przedstawiono wyniki konkursu i na-
grodzono laureatów. 

Jesień w Gliśnie
19 września 2010 roku na terenie Ośrodka Doradztwa Rolni-

czego w Gliśnie odbyły się Targi Ogrodnicze, w trakcie których 
przeprowadzono finał Turnieju Wsi reprezentujących powiaty 
województwa lubuskiego. Impreza miała na celu przedsta-
wienie dorobku sołectw z dawnych województw: gorzow-
skiego i zielonogórskiego. Turniej miał charakter rywalizacji, 
ale też służył integracji mieszkańców obszarów wiejskich  
z obecnego województwa lubuskiego. W trakcie targów od-
był się również finał konkursu kulinarnego: „Mączne Pyszno-
ści”. Zaprezentowano różnorodność potraw mącznych, sięga-Jesień w Gliśnie połączona z finałem turnieju wsi. | Fot. SR KSOW
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jących swoimi korzeniami do tradycji kulinarnych dawnych obszarów 
Rzeczypospolitej, z których wywodzą się mieszkańcy województwa lubu-
skiego.

Dożynki Wojewódzkie 2010
Wykorzystujemy środki dostępne w ramach  Lubuskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, aby 
zmieniać oblicze naszego województwa – przyznał marszałek Marcin Ja-
błoński podczas otwarcia Wojewódzkich Dożynek. – Wierzę, że państwo 
czytali i słyszeli o efektach naszych wspólnych wysiłków. Coraz lepiej jeste-
śmy postrzegani jako region. Święto Plonów z udziałem Minister Pracy i Poli-
tyki Społecznej Jolanty Fedak odbyło się 12 września 2010 roku w Nowym 
Miasteczku. Było okazją do prezentacji firm i instytucji związanych z sekto-
rem rolnictwa oraz powiatów, m.in.: nowosolskiego, międzyrzeckiego, świe-
bodzińskiego, słubickiego, żarskiego i żagańskiego.

sekretariat Regionalny KsOW 
Województwa Łódzkiego

Rozstrzygnięcie konkursów 
Jedną z najciekawszych inicjatyw, realizowanych w trzecim kwartale  

2010 roku przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkie-
go, było rozstrzygnięcie konkursów na najlepsze gospodarstwo ekolo-
giczne „Złota Grusza” i „Przyjazna Wieś”.  Laureatów etapu wojewódz-
kiego konkursu, na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, poznaliśmy 
28 sierpnia 2010 roku, podczas XIX Promocyjno-Handlowej Wystawy 
Rolniczej ROL-SZANSA. Założeniem konkursu była identyfikacja i sze-
rzenie dobrych praktyk w rolnictwie ekologicznym, praktykowanie  
i popularyzowanie korzystnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych 
oraz propagowanie i wymiana doświadczeń z zakresu rolnictwa ekolo-
gicznego. Jako najlepsze w kategorii „ekologiczne gospo-
darstwo towarowe” zostało wybrane gospodarstwo Beaty  
i Andrzeja Stępniów z miejscowości Przywóz.

W kategorii „ekologia-środowisko” zwyciężyło gospodar-
stwo Romana Palusa z Mikułowic. Laureatom konkursu wrę-
czone zostały nagrody rzeczowe, ponadto zwycięzcy repre-
zentowali województwo łódzkie na szczeblu ogólnopolskim. 
Laureaci konkursów: „Złota Grusza” – na najlepsze gospodar-
stwo agroturystyczne w województwie łódzkim oraz „Przyja-
zna Wieś” – na najlepszy projekt infrastrukturalny, zrealizowany 
na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, ogłosze-
ni zostali 27 września br. podczas uroczystej konferencji. 

Celem konkursu „Złota Grusza” było wyłonienie naj-
lepszego gospodarstwa agroturystycznego w wojewódz- Laureaci konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. | Fot. SR KSOW
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twie łódzkim, promocja gospodarstw agroturystycznych, propagowa-
nie nowych form wypoczynku oraz kreowanie przyjaznego wizerunku 
wsi naszego regionu. Za najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 
tradycyjne uznane zostało gospodarstwo „Na Grobli” Pawła Lasoty  
z Mieleszynka, natomiast zwycięzcą w ramach kategorii gospodarstwo 
agroturystyczne zostało gospodarstwo „Gajówka Pilica” Roberta Kalic-
kiego z miejscowości Łęg Ręczyński. Laureatom konkursu wręczono 
statuetki „Złotej Gruszy” oraz nagrody finansowe. Główny cel konkur-
su „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury, zre-
alizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych – to 
promocja innowacyjnych i efektywnych projektów o charakterze in-
frastrukturalnym, zrealizowanych na obszarach wiejskich, sfinansowa-
nych ze środków funduszy europejskich. Pierwsze miejsce w konkursie 
zdobył projekt „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimna-
zjum w Osjakowie”, który zgłoszony został do etapu ogólnopolskiego 
konkursu. Zaletą projektu była jego funkcjonalność oraz innowacyjny 
(tym razem proekologiczny) charakter, dzięki zamontowaniu instalacji 
solarnej wykorzystującej energię słoneczną. Laureatom tegorocznej 
edycji konkursu wręczone zostały nagrody rzeczowe.

III Europejskie Forum Młodych Rolników
W dniach 7–10 października 2010 odbyło się III Europejskie 

Forum Młodych Rolników.  Przybyli przedstawiciele Rządu RP, 
organów administracji samorządowej, instytucji rolniczych, 
instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
młodzi rolnicy z Polski i zagranicy: Węgier, Czech, Austrii, Nie-
miec, Ukrainy i Rosji. Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

III Europejskie Forum Młodych Rolników odbywało się 
pod hasłem „Bezpieczna żywność – zdrowy człowiek”. 
Skierowane było do młodych rolników z całej Europy. Ce-
lem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń i dobrych 
praktyk oraz nawiązanie kontaktów branżowych. Wykłady, 
prelekcje i panele dyskusyjne dały możliwość pogłębienia 
wiedzy na temat bezpieczeństwa żywieniowego w Unii Eu-

ropejskiej oraz rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem 
nowoczesnych gospodarstw rolnych. W ramach warsztatów grupowych 
odbywających się trzeciego dnia, uczestnicy Forum odwiedzili m.in.: Far-
mę Demonstracyjną Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Żela-
znej, gospodarstwo sadownicze posiadające certyfikat bezpieczeństwa 
żywności z okolic Białej Rawskiej, sortownię owoców i warzyw „Soska Sp. 
z o.o.” z Białej Rawskiej, magazyn logistyczny firmy „Nowalijka” w Piotrko-
wie Trybunalskim, Grupę Producentów Rolnych Owoców i Warzyw „Eko-
Witamina” Sp. Z o. o. z Białej Rządowej, Zespół Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu, Zakład przetwórczy Pana Mirosła-
wa Smerdy w Żarnowscy.

III Europejskie Forum Młodych Rolników. | Fot. SR KSOW
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dZIaŁanIa planoWane na IV kWartaŁ 2010 roku:
1. organizacja wspólnie z ośrodkiem doradztwa rolniczego 

w bartoszewicach XViii wojewódzkiej olimpiady wiedzy 
rolniczej oraz olimpiady z zakresu wiedzy nt. tradycji, kultury, 
folkloru województwa łódzkiego oraz dobrych praktyk 
rolnych. 

2. druk folderów informacyjnych promujących gospodarstwa 
agroturystyczne, biorące udział w „wojewódzkim konkursie 
na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota grusza” 
oraz folderów informacyjnych promujących lokalne grupy 
działania  województwa łódzkiego.

3. wydanie iV części biuletynu Ksow województwa łódzkiego.
4. organizacja szkolenia dla lokalnych grup działania 

województwa łódzkiego pt. „animowania przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich”.

sekretariat Regionalny KsOW 
Województwa małopolskiego

Wyjazd studyjny do Kraju Związkowego Turyngii 
Sekretariat Regionalny KSOW zorganizował wyjazd studyjny do Kra-

ju Związkowego Turyngii dla małopolskich LGD. Odbył się on w ramach 
działania „Wyjazdy w celu wymiany informacji, doświadczeń i know-
how z zakresu rozwoju obszarów wiejskich”, zgodnie z Planem Działania 
KSOW na lata 2010–2011 w ramach schematu III „Stworzenie i utrzyma-
nie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” – Pomoc Techniczna Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.   

Celem było poznanie zasad funkcjonowania programu LEADER  
w Niemczech. Grupa wizytowała miejsca 
dobrych praktyk, jakimi były projekty, które 
zrealizowano z wykorzystaniem dziedzic-
twa kulturowego, historycznego i przyrod-
niczego. Podczas 4-dniowej wizyty odbyły 
się spotkania z Regionalnymi Grupami Dzia-
łania, władzami regionalnymi, instytucjami 
zaangażowanymi we wdrażanie i realizację 
projektów współfinansowanych przez UE na 
obszarach wiejskich. Najważniejszym punk-
tem wizyty studyjnej było spotkanie delega-
cji z Małopolski z Ministrem Rolnictwa, Le-
śnictwa, Ochrony Środowiska i Środowiska 
Naturalnego Kraju Związkowego Turyngii. Wyjazd studyjny LGD. | Fot. SR KSOW
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Agropromocja 2010
XX Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agropromocja 2010 odbyła 

się w Nawojowej, w dniach 4–5 września br.  Zwiedzający mogli oglą-
dać m.in. sprzęt rolniczy, egzotyczne rośliny i zwierzęta czy rękodzieło 
ludowe. Podczas uroczystego rozpoczęcia nastąpiło rozstrzygnięcie 
wojewódzkich konkursów: „Agroliga”, „Zielone lato”, „Na najlepsze 
gospodarstwo ekologiczne”, „Potraw Regionalnych”, „Estetycznie za-
gospodarowana wieś promocją gminy, województwa, regionu”. Kon-
kursy „Zielone lato” i „Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne” były 
współfinansowane z budżetu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  
W ramach ww. środków sfinansowano nagrody dla laureatów. 

Jak co roku, w Nawojowej na odwiedzających czekały doskonałe ma-
łopolskie specjały. Można było degustować zdrowe i smaczne potrawy, 
przygotowane przez lokalne koła gospodyń wiejskich, produkty owczar-
skie oraz regionalne wyprodukowane na terenie Małopolski. Dzięki środ-
kom KSOW, możliwość promocji poprzez wystawienie się z lokalnym pro-
duktem miały Małopolskie Lokalne Grupy Działania. Mocnym akcentem 
zakończonej Wystawy były seminaria i spotkania rolników z ekspertami 
od unijnego prawa rolnego. Punkty informacyjne podpowiadały, jak po-
zyskiwać pieniądze z funduszy unijnych na rozwój gospodarstw. W trakcie 
Agropromocji  miał również miejsce wojewódzki finał konkursu „Wiedzy  
o PROW 2007–2013”.

dZIaŁanIa planoWane na IV kWartaŁ 2010 roku:
1. Konferencja pt. „Zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich”.
2. Programy telewizyjne informujące o Ksow i działalności 

partnerów.
3. wkładka nt. Ksow i działalności partnerów w regionalnej prasie.

sekretariat Regionalny KsOW 
Województwa mazowieckiego

XX Międzynarodowa Wystawa Rolnicza 
Agropromocja 2010. | Fot. SR KSOW

XII Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej 
i Powiatu Sierpeckiego
Tegoroczne święto plonów zorganizowano na terenie Muzeum 

Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Na uroczystość przybyli przedstawiciele 
władz państwowych, samorządowych, duchowieństwa, a także posło-
wie i senatorowie.

Podczas uroczystości odbyła się prezentacja wieńców dożynko-
wych z mazowieckich powiatów i dekanatów, wykonanych z kłosów 
zbóż, owoców, warzyw i polnych kwiatów. Takie skupisko wszystkich 
plonów zachwyciło bogactwem i różnorodnością. Na uroczystej Mszy 
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VIII Warszawskie Święto Chleba. | Fot. SR KSOW

Podróż studyjna dla Grup Producentów Rolnych 
W dniach 5–7 października br. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wraz ze Związkiem Pracodawców Dzier-
żawców i Właścicieli Rolnych w Opolu zorganizował wyjazd do województw 
lubuskiego i zachodniopomorskiego, realizowany w ramach porozumienia  
w sprawie realizacji programu „konsolidacji gospodarczej towarowych produ-
centów rolnych województwa opolskiego”. 

Podczas wyjazdu podpisano porozumienie pomiędzy województwami 
opolskim i lubuskim. Dotyczyło ono wymiany wiedzy i doświadczeń w za-

Świętej Dożynkowej poświęcone zostały wszystkie wieńce. Nie zabra-
kło też tradycyjnego przekazania chleba i obrzędu dzielenia się nim. 

Dla przybyłych gości przygotowano liczne atrakcje, jak pokazy co-
dziennych wiejskich zajęć przy użyciu dawnych sprzętów i narzędzi 
oraz pokazy rzemiosła i rękodzieła ludowego. Przygrywały kapele lu-
dowe, folkowe i zespoły rockowe. Dożynki Województwa Mazowiec-
kiego były też dobrą okazją do zapoznania się ze zbiorami Muzeum 
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Święto chleba 
VIII Warszawskie Święto Chleba, które miało miejsce się 3 paździer-

nika br., wpisało się na stałe w program imprez kulturalnych stolicy. 
Najważniejszym celem tej uroczystości jest popularyzacja tradycji wsi 
mazowieckiej, jej obrzędów związanych z chlebem oraz prezentacja 
tradycyjnych wyrobów artystycznych i kulinarnych. 

Obchody Święta Chleba rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Ko-
ściele Św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu. Po nabożeństwie ruszył 
kolorowy korowód wieńców i chlebów dożynkowych. Na przybyłych 
na Plac Zamkowy mieszkańców Warszawy, a także turystów czekały 
liczne atrakcje, m.in. wyroby twórców ludowych, którzy prezentowali  
i sprzedawali swoje rękodzieła, kiermasz wyrobów piekarskich, cukier-
niczych, pszczelarskich oraz żywności ekologicznej. Do wspólnej zaba-
wy zachęcały występy kapel i zespołów ludowych. 

dZIaŁanIa planoWane na IV kWartaŁ 2010 roku:
1. analiza dotycząca inwentaryzacji dóbr kultury materialnej 

5 sołectw województwa opolskiego oraz analiza w zakresie 
projektów małej architektury na terenie 10 sołectw opolszczyzny.

2. Konferencje i seminaria dotyczące biomasy, Fadn, ochrony 
dziedzictwa kulturowego wsi opolskiej, szkolenia dla lgd  
i przedstawicieli gPr.

sekretariat Regionalny KsOW 
Województwa Opolskiego
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Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 
Festiwal Kultur i Kresowego Jadła, zorganizowany 20 sierpnia 

2010 r. w Baszni Dolnej, to impreza, której celem jest promowanie 
bogatej tradycji kulinarnej kresów, specyficznej dla Ziemi Luba-
czowskiej i wschodniej części Podkarpacia. Tego typu wydarzenie 
jest okazją do pokazania potencjału kół gospodyń wiejskich i orga-
nizacji pozarządowych, które są głęboko zakorzenione w kulturze 
i tradycji naszego regionu. Festiwal Kultur i Kresowego Jadła jest 
również doskonałą formą  promowania dobrych praktyk związa-
nych z wysokiej jakości żywnością. W bieżącym roku Festiwal został 
rozszerzony i wzbogacony o rekonstrukcję historyczną, realizowaną 
w oparciu o ważne wydarzenia z historii regionu, jakim była bitwa 
pod Niemirowem oraz o cykl imprez promujących lokalną tradycję 
kresów wschodnich. Uczestnikami Festiwalu byli mieszkańcy wo-
jewództwa podkarpackiego, lubelskiego oraz partnerskich gmin  
z Ukrainy.

Rekonstrukcję historyczna bitwy pod Niemirowem.
|  Fot.  SR KSOW

kresie rolnictwa i rozwoju wsi, w szczególności w sprawie realizacji wspólnych 
projektów w ramach planów działania Regionalnych Sekretariatów Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich Województw Opolskiego  i Lubuskiego. Współpraca 
będzie obejmować wspólne działania przy organizacji różnego rodzaju przed-
sięwzięć takich jak: szkolenia, warsztaty, konferencje oraz krajowe i zagranicz-
ne wyjazdy studyjne. 

Uczestnicy podróży zwiedzili Spółdzielnię „Dobrosława” w Sławie, bioga-
zownię w Kalsku, Fabrykę Pellet w Chlebowie oraz zakłady produkcji rolnej 
Spółdzielczej „Agrofirmy” Witkowo.

„Smaki Regionów” w Poznaniu
Targi „Smaki Regionów” miały miejsce w dniach 11–14 września br., podczas 

Międzynarodowych Targów Poznańskich Polagra Food. Opolszczyzna zapre-
zentowała tam swoje kulinarne dziedzictwo. Sekretariat Regionalny KSOW, 
przy współpracy z Gminami Rudniki i Zdzieszowice, zorganizował stoisko 
promujące żywność tradycyjną województwa opolskiego. Goście odwiedza-
jący stoisko mieli możliwość zasięgnięcia szeregu informacji na temat regionu 
oraz mogli skosztować tradycyjnych specjałów oferowanych przez opolskich 
producentów: serów smażonych z kminkiem, czosnkiem, cebulą lub bez przy-
praw od firmy Fan-Agri z Kadłuba, kołocza śląskiego z cukierni „Ptyś” ze Zdzie-
szowic, miodów rudnickich z rozmaitych pożytków rosnących nad górną Pro-
sną, kapusty kiszonej z Bobrowy, wytwarzanej przez firmę Gładysz-Agro, czy 
oleju rzepakowego tłoczonego na zimno przez firmę Napus-Oil z Kietrza. Na 
stoisku można było także obejrzeć pokaz artystycznego rękodzieła ludowego: 
malowania pisanek i porcelany.

Smaki regionów – stoisko województwa opolskiego. 
| Fot. SR KSOW

sekretariat Regionalny KsOW 
Województwa Podkarpackiego



41

» Z życia ksoW

Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej połączone  
z Krajową wystawą Bydła Simentalskiego  |  Fot.  SR KSOW

Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej 
W dniach 27–29 sierpnia tego roku  już po raz dziesiąty 

odbyło się Pożegnanie wakacji w Rudawce Rymanowskiej.  
Impreza ta na stałe wpisała się w ogólnopolski kalendarz 
imprez hodowlano-wystawienniczych i promuje jedną  
z najstarszych ras hodowlanych koni – konia huculskiego. 
Zwierzę to stało się  nieodzownym elementem obszarów 
wiejskich Beskidu Niskiego, towarzyszem górskich wędró-
wek i jednym z atutów oferty turystycznej terenów gór-
skich. Opisywana impreza skupia corocznie tysiące osób 
z całej Polski. To przedsięwzięcie połączone jest z Krajową 
Wystawą Bydła Simentalskiego, Regionalnym Czempionatem Konia 
Huculskiego oraz Wystawą Ras Rodzimych.  Pożegnaniu Wakacji  
w Rudawce Rymanowskiej towarzyszy też wiele imprez kultural-
nych i turystycznych.

Wyjazd studyjny 
Wyjazd studyjny przedstawicieli podkarpackich rolników na Li-

twę, Łotwę i Estonię odbył się w dniach 19–26 września br. Miał na 
celu porównanie zakresu przemian, jakie nastąpiły w rolnictwie  
w poszczególnych krajach po wstąpieniu do Unii Europejskiej  
(w maju 2004 roku) oraz ocenę i porównanie efektów wdrażania  
w tych krajach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyjazd 
ten służył również wymianie doświadczeń, dobrych praktyk, nawią-
zaniu kontaktów z rolnikami, organizacjami rolniczymi i przedstawi-
cielami lokalnych społeczności. 

Zaplanowane w trakcie wyjazdu studyjnego wizyty w zakładach 
przetwórczych, Izbach Rolniczych, jednostkach doradczych oraz 
spotkania z miejscowymi rolnikami, właścicielami gospodarstw 
ekologicznych bądź agroturystycznych stanowiły doskonałą plat-
formę do wymiany doświadczeń oraz nawiązania bezpośrednich 
kontaktów.

   
dZIaŁanIa planoWane na IV kWartaŁ 2010 roku:
1. ii targi lokalnych grup działania.
2. Konkurs bożonarodzeniowy.

sekretariat Regionalny KsOW 
Województwa Podlaskiego

„Konkurs Orki Pługami Tradycyjnymi”
5 września 2010 roku  odbył się „III Wojewódzki Konkurs Orki Płu-

gami Tradycyjnymi – 2010". Głównym jego celem jest  popularyzacja 
dobrze wykonanego zabiegu uprawowego, jakim jest orka. Konkurs 
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III Wojewódzki Konkurs Orki Pługami Tradycyjnymi – 2010.   
|  Fot.  SR KSOW

sekretariat Regionalny KsOW 
Województwa Pomorskiego

Pomorskie Smaki
Pierwsze Targi „Smaki Regionów” w Poznaniu,  odbyły się w dniach 

11–14 września br.  Wzięła w nich udział delegacja województwa pomor-
skiego. Celem, który przyświecał promocji województwa, było pokazanie 
zróżnicowania kulturowego regionu, w szczególności bogatego dziedzi-
ctwa kulinarnego. 

Podczas  Targów „Smaki Regionów” swoje walory turystyczno-
kulinarne prezentowały poszczególne subregiony województwa 
pomorskiego: Kaszuby, Kociewie, Żuławy i Powiśle, Pobrzeże Sło-
wińskie i Gdańskie. Pomorska delegacja składała się z wytwórców 
produktu tradycyjnego, członków Sieci „Dziedzictwo Kulinarne 
Pomorskie”, artystów ludowych, producentów ekologicznych, lo-
kalnych przetwórców żywności, przedstawicieli organizacji tury-
stycznych i stowarzyszeń aktywizujących mieszkańców wsi oraz 
samorządowców. 

był rozgrywany w dwóch etapach – rejonowym i wojewódzkim. 
Organizatorami były Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich Województwa Podlaskiego i Podlaski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Szepietowie.

Eliminacje rejonowe rozgrywane były w 3 punktach:
• Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Ludwika Michała Paca w Do-
wspudzie, 1 września. Uczestnicy – rolnicy z powiatów: Augustów, 
Sejny, Suwałki, Grajewo.
• Zespole Szkół Rolniczych im. Ks. K. Kluka w Rudce, 2 września. 
Startować tu mogli rolnicy z powiatów: Białystok, Bielsk Podlaski, 
Hajnówka, Mońki i Sokółka.
• Zespole Szkół Rolniczych, Gospodarstwie Pomocniczym w Czar-
tajewie, 3 września. Mogli w nim wziąć udział rolnicy z powiatów: 
Kolno, Łomża, Siemiatycze Wysokie Mazowieckie i Zambrów.

Finał wojewódzki rozegrano 5 września br. w PODR w Szepietowie.
Zwycięzcą Finału „III Wojewódzkiego Konkursu Orki Pługami Trady-

cyjnymi – 2010” został Maciej Miłkowski. Drugie miejsce zajął Marcin 
Kadłubowski, trzecie  Łukasz Żeladonis, czwarte Marek Iwanicki, piąte 
Stanisław Omiljan i szóste Krzysztof Żebrowski.

Osoby uczestniczące w zawodach na wszystkich etapach miały 
możliwość obserwacji przebiegu i efektów wykonanej orki. A także po-
równywania swoich efektów z efektami startujących zawodników pod 
względem jakości i dokładności pracy.
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Stoisko województwa pomorskiego podzielono na kilka sektorów, na 
których bogato prezentowano lokalne specjały. 

Konkurs „Przyjazna Wieś" rozstrzygnięty
„Słowińskie Centrum Kultury Regionalnej w Klukach” oraz 

„Budowa kompleksów rekreacyjno-kulturalnych w miejscowo-
ściach Linia, Potęgowo i Strzepcz w gminie Linia” to dwa najlep-
sze projekty infrastrukturalne, wyłonione w etapie regionalnym 
Konkursu „Przyjazna Wieś”, które będą reprezentować woje-
wództwo pomorskie na szczeblu ogólnopolskim. 

W województwie pomorskim do konkursu zgłoszonych zo-
stało 8 projektów, spośród których 3 nie spełniały kryteriów for-
malnych i nie podlegały ocenie. Projekty były  oceniane m.in. 
pod kątem pomysłowości i innowacyjności, poziomu wykorzy-
stania projektu po jego zakończeniu, użyteczności, dostępności 
dla osób niepełnosprawnych, a także wpływu na rozwój gospo-
darczy regionu. Regionalna Komisja Konkursowa zdecydowała 
o przyznaniu I miejsca w kategorii „infrastruktura społeczna” 
projektowi Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku pt. „Sło-
wińskie Centrum Kultury Regionalnej w Klukach”. 

W ramach projektu wykonano remont zabytkowego obiektu – dwu-
rodzinnej chałupy Anny Ketsch. Jedną część chałupy zaadaptowano na 
salę edukacyjną, zaś drugą – funkcjonującą jako muzeum – na zajęcia 
edukacyjne i warsztaty muzealne. Wyremontowano stodołę w zagrodzie 
Anny Ketsch, w której pomieszczenia pełnią funkcję muzealną sprzętu  
i narzędzi używanych do obróbki zbóż oraz warsztat stolarsko-snycerski. 
Projekt obejmował również remont budynku dawnej szkoły podstawo-
wej, który zaadaptowano na Dom Rękodzieła Ludowego. Celem projektu 
jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, podniesienie atrak-
cyjności turystycznej wsi, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego. 
Projekt sfinansowany został z Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004–2006”. 

W kategorii „infrastruktura techniczna” zwyciężył projekt Gminy Linia 
pt. „Budowa kompleksów rekreacyjno-kulturalnych w miejscowościach 
Linia, Potęgowo i Strzepcz w gminie Linia”. Obejmował on wykonanie 
m.in. boiska do piłki nożnej, siatkówki i piłki plażowej, sceny, miejsca na 
ognisko, schodów terenowych nad jeziorem w Potęgowie, a także chod-
niki w miejscowościach, w których był realizowany projekt. Budowa infra-
struktury turystycznej w miejscowościach Linia, Potęgowo i Strzepcz mia-
ła na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających dwa największe 
kompleksy zbiorników wodnych, a także promocję zasobów kulturalnych 
i specyfiki obszarów wiejskich na terenie gminy Linia. 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Konkurs „Przyjazna Wieś”. |  Fot.  SR KSOW

W Polsce jest 
prawie 340 
lokalnych grup 
działania.
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Festiwalu Kultur i Smaków w Strasbourgu
Przedstawiciele województwa śląskiego wzięli udział w Festiwalu 

Kultur i Smaków w Strasbourgu, który odbył się w dniach 9–18 lipca 
br.  Festiwal Kultur i Smaków FOOD Culture narodził się w 2007 roku  
z inicjatywy mieszkańców Strasbourga, którzy chcieli pokazać, jaką 
rolę odgrywa tradycja kulinarna w życiu społecznym, gospodarczym, 
kulturalnym danego kraju bądź regionu i zawiązali Stowarzyszenie 
„Kultur i Smaków Europy”. Projekt festiwalu powstał dzięki wsparciu 
Miasta, Departamentu i Regionu, a także partnerów prywatnych. Wyj-
ściowym pomysłem było stworzenie w okresie letnim w Strasbourgu 
atrakcyjnego i szeroko upublicznionego wydarzenia, które pozwoliło-
by pełniej zaprezentować różnorodność i bogactwo kulinarne lokalnej 
społeczności, ale także zaproszonych europejskich regionów. Podczas 
festiwalu pokazano różnorodność regionu, z jego kulturowym i kuli-
narnym dziedzictwem. 

Podczas 10 dni festiwalu szerokiej publiczności 
– mieszkańcom i turystom zostały zaprezentowane 
tradycyjne i regionalne specjały kuchni województwa 
śląskiego, w tym potrawy serwowane przez restaura-
cje, a także gotowe produkty. Prezentacji kulinariów 
towarzyszyła muzyka ludowa, a także pokaz trady-
cyjnego rzemiosła i rękodzieła. Główną atrakcją był 
spektakl pt. Wesele Góralskie, w wykonaniu zespołu 
ludowego Koniaków. Wystąpiły także m.in. Studencki 
Zespół Pieśni i Tańca Katowice. 

Stałym elementem były różnorodne pokazy: goto-
wania dla dzieci i dorosłych, rzemiosła itd. Taka forma 
prezentacji wzbudziła ogromne zainteresowanie pu-
bliczności. Festiwal był doskonałą okazją do prezenta-
cji nie tylko tradycji kulinarnych regionu, ale także do 
promocji turystycznej, z uwzględnieniem szlaków tu-
rystyki industrialnej, sakralnej, kulturowej i aktywnej.

Szkolenie dla LGD
„Ewaluacja Lokalnych Strategii Rozwoju i Lokalnych Grup Działania 

na przykładzie projektów unijnych” – pod takim tytułem odbyło się  
8 lipca br. w Katowicach szkolenie dla Lokalnych Grup Działania.

 Uczestniczyły w nim 24 osoby na co dzień zaangażowane w tworze-
nie i realizacje Lokalnych Strategii Rozwoju, w zdecydowanej większo-
ści dotychczas niezajmujące się planowaniem i realizowaniem proce-
su ewaluacji w praktyce wdrażania tych strategii. Dla niektórych osób 

Występy artystyczne podczas festiwalu. |  Fot.  SR KSOW

sekretariat Regionalny KsOW 
Województwa Śląskiego
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sekretariat Regionalny KsOW 
Województwa Świętokrzyskiego

zagadnienia związane z ewaluacją były znane bądź  
z projektów UE, realizowanych w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, bądź też z pracy w oświa-
cie przy badaniach standardów jakości pracy szkoły. 
Największym zainteresowaniem cieszyła się część 
praktyczna szkolenia, czyli warsztaty polegające na 
zaplanowaniu procesu ewaluacji realizacji LSR przez 
działania LGD. 

Uczestnicy chętnie pracowali w 3 niezależnych od 
siebie grupach. Każda z nich przygotowała plan pro-
cesu ewaluacji, opracowując kolejno: przedmiot ewa-
luacji, cele, zakres (w tym: główne obszary badań, kry-
teria ewaluacyjne, pytania ewaluacyjne, metodologię 
oraz harmonogram). W trakcie warsztatów powstały 
trzy odrębne plany procesu ewaluacji LSR. Każdy  
z nich został zaprezentowany na forum przez wybra-
nego przez grupę przedstawiciela. 

Jedna z uczestniczek zaproponowała przepisanie przez jedną osobę 
wyłonioną z każdej grupy wypracowanych na szkoleniu planów ewalu-
acji do plików Word i przesłanie ich pocztą e-mailową najpierw do niej,  
a następnie sama zobowiązała się do przesłania całego kompletu  
– 3 opracowań do wszystkich obecnych na szkoleniu. Pomysł został zaak-
ceptowany i wzbudził powszechny entuzjazm. Zaangażowanie uczestni-
ków w tworzenie planów procesu ewaluacji było bardzo duże – co przeja-
wiało się w burzliwych dyskusjach i wspólnie tworzonych zagadnieniach. 

 Uczestnicy chętnie podejmowali dyskusje. Otwarcie mówili o swo-
ich oczekiwaniach. Ze względu na ograniczony czas trwania zajęć nie-
możliwe było przedstawienie gotowego wzorca ewaluacji realizacji 
własnej Lokalnej Strategii Rozwoju dla poszczególnych projektów. Jed-
nocześnie zdobyta wiedza teoretyczna oraz wypracowany w grupach 
plan procesu ewaluacji pomoże uczestnikom w ich przyszłej pracy.

Szkolenie dla LGD. |  Fot.  SR KSOW

Wyjazd studyjny do Szwecji i Danii.
Wyjazd studyjny na Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dzie-

dzictwa Kulinarnego do Skanii w Szwecji i na wyspę Bornholm w Danii 
odbył się w terminie 10–13 października 2010 roku. Wzięli udział w nim 
przedstawiciele podmiotów członkowskich Sieci „Dziedzictwo Kulinarne 
Świętokrzyskie”. Celem wyjazdu było zapoznanie się z doświadczeniami 
członków Sieci u naszych północnych sąsiadów. Ich 15-letnie doświad-
czenie wskazuje, że obok ekologicznej produkcji artykułów spożyw-
czych (mąka, olej, sery) można w gospodarstwach rodzinnych produ-
kować np. czekoladę i lody. Ważnym doświadczeniem było poznanie 
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Wyjazd szkoleniowy do Bawarii pt. „Misja gospodarcza 
– zielone inwestycje”
W dniach 26.09–02.10.2010 roku odbył się wyjazd szkoleniowy do Ba-

warii, pt. „Misja gospodarcza – zielone inwestycje”. Uczestniczyli  
w nim przedstawiciele Samorządu Województwa, władz lokalnych, 
rolnicy, potencjalni inwestorzy budowy biogazowni oraz przed-
stawiciele instytucji zajmujących się tematyką rolnictwa  i ochro-
ny środowiska. Głównym celem wyjazdu szkoleniowego była 
wymiana doświadczeń z niemieckim partnerem, na temat możli-
wości inwestycyjnych i ich ograniczeń na obszarach chronionych.  
A także wymiana wiedzy w zakresie sposobu prowadzenia negocjacji 
społecznych na temat potencjalnie uciążliwych elementów budowy 
infrastruktury technicznej.  Partnerem przedsięwzięcia było Bawarskie 
Ministerstwo Środowiska i Zdrowia.

Misja gospodarcza pt. „Zielone inwestycje” to odpowiedź na rządowy 
projekt „Biogazownia w każdej gminie”. Jego założeniem jest wybudowanie 
do 2020 roku  2 tys. zakładów biogazowych. Uczestnikom wyjazdu pokaza-
ne zostały kompleksowe i innowacyjne rozwiązania partnera niemieckiego 
w zakresie utylizacji odpadów rolniczych, odzysku energii z odpadów i spo-
sobów ponownego jej wykorzystania na potrzeby energetyczne lokalnych 
samorządów. 

Podczas wyjazdu przedstawiono również zasady funkcjonowania instalacji 
geotermalnych oraz elektrociepłownie wykorzystujące biomasę. 

Wizyty w poszczególnych firmach uatrakcyjniały liczne wykłady oraz 
prezentacje produktów przeprowadzone przez niemieckiego partnera 
przedsięwzięcia.

mechanizmów dystrybucji produktów lokalnych, wzajemnej kooperacji 
a także prób lokalnej produkcji estetycznych opakowań.

 
Konferencja naukowa
II ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Procesy transformacji ob-

szarów wiejskich” pt. „Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe 
wizje rozwoju” odbyła się w 27–28 września 2010 roku jest już drugą z rzę-
du konferencją z cyklu corocznych spotkań naukowych pt. „Procesy trans-
formacji obszarów wiejskich”. Konferencja stanowiła forum konfrontacji 
naukowców, specjalistów od problemów wsi z praktykami i tymi, którzy 
decydują i wyznaczają kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. 
Owocem spotkania najlepszych specjalistów zajmujących się rozwojem 
rolnictwa w kraju będzie wydanie w 2011 roku dwóch tomów publikacji.  

Świętokrzyscy „sieciowcy” na wyspie Bornholm w zagłębiu 
sadowniczym pod kompozycją stworzoną z kilku tysięcy 
jabłek. (wyjazd studyjny do Szwecji i Danii).  |  Fot.  SR KSOW

Wyjazd szkoleniowy do Bawarii.  |  Fot.  SR KSOW

sekretariat Regionalny KsOW 
Województwa Warmińsko-mazurskiego
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Uczymy się od najlepszych
Grupa osób z Wielkopolski, zaangażowana w realizację Programu 

Wielkopolska Odnowa Wsi, uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do 
Dolnej Austrii, który odbył się w dniach 13–17 września tego roku. Jego 
celem było zapoznanie się z osiągnięciami odnowy wsi w państwie,  
w którym pod taką nazwą rozpoczęła się społeczna i gospodarcza ak-
tywizacja obszarów wiejskich. 

Uczestnikami wyjazdu byli mieszkańcy wielkopolskich wsi, małych 
miasteczek i gmin, które przystąpiły do Programu Wielkopolska Od-
nowa Wsi i które mają za sobą pierwsze doświadczenia w budowaniu 
programu, rozwijania aktywności mieszkańców oraz realizacji i finan-
sowaniu pierwszych projektów. Uczestniczyli w nim także radni Sejmi-
ku Województwa Wielkopolskiego, a także pracownicy Departamentu 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, 
związani z Programem Wielkopolskiej Odnowy Wsi.  

Program wyjazdu przygotowany został we współpracy z Centrum 
Doradztwa Rolniczego Odział w Poznaniu, z którym po stronie au-
striackiej współpracowało biuro Europejskiego Stowarzyszenia Roz-
woju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE z siedzibą w Wiedniu. 
Wyjazd studyjny został zapisany w Planie Działania na lata 2010–2011 
Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i sfinan-
sowany z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007–2013.  W uporządkowaniu ogromnej ilości wiedzy i wrażeń po-
mógł uczestnikom wyjazdu trener – pracownik ARGE, który towarzy-
szył wielkopolskiej grupie przez cały czas podróży. 

 Według niego kluczem do powodzenia jest zrozumienie idei odnowy wsi, 
zasad nią rządzących oraz włączanie mieszkańców w planowanie i realizację. 

Festiwal Kultury Ludowej 
11 września br. w Srokowie odbył się Festiwal Kultury Ludowej. Wzięły  

w nim udział  zespoły folklorystyczne z terenu Warmii i Mazur oraz Rosji, Litwy, 
Ukrainy  i Łotwy. Celem imprezy było ukazanie tożsamości i dziedzictwa kultu-
rowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz prezentacja 
dorobku zespołów z Rosji, Litwy, Ukrainy i Łotwy. Była ona też okazją do szer-
szego pokazania elementów charakterystycznych dla naszej rodzimej tradycji, 
takich jak taniec, śpiew czy rękodzieło ludowe.  

Festiwal sprzyjał wymianie wiedzy, doświadczeń oraz przyczynił się do na-
wiązania dialogu pomiędzy podmiotami zamieszkującymi inny obszar tery-
torialny. Imprezę uatrakcyjniały liczne stoiska z wyrobami lokalnych twórców, 
ze specjałami kuchni warmińsko-mazurskiej oraz konkursy - m.in. z wiedzy  
o Warmii i Mazurach, powiecie kętrzyńskim oraz kampanii promocyjnej „Ma-
zury Cud Natury”.

sekretariat Regionalny KsOW 
Województwa Wielkopolskiego

Wyjazd szkoleniowy do Austrii.  |  Fot.  SR KSOW

Festiwal Kultury Ludowej. |  Fot.  SR KSOW
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sekretariat Regionalny KsOW 
Województwa zachodniopomorskiego

Wyróżnienie na targach Polagra Food 2010
Województwo zachodniopomorskie uczestniczyło w targach „Po-

lagra Food 2010 – SMAKI REGIONÓW”, które miały miejsce 
w dniach 11–14 września br. w Poznaniu. Zaproszenie do 
uczestnictwa w targach przyjęły dwie Lokalne Grupy Dzia-
łania: Stowarzyszenie „Lider Wałecki” oraz Stowarzyszenie 
„Partnerstwo Drawy”.

Podczas targów przysmaki z naszego regionu zostały 
docenione nie tylko przez licznie odwiedzających nasze sto-
isko, ale przede wszystkim przez jury, które przyznało nam aż  
9 nagród. W tym m.in. nagroda „Acanthus Aureus” dla naj-
lepszego stoiska wystawienniczego, Puchar Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w konkursie „Najciekawsza Promocja na 
targach Polagra Food 2010”, „Perła 2010” w kategorii potrawy 
za „Zupę Anny Jagiellonki na sandaczu”, „Kaziukowe serdu-

cha”, „Pstrąga Ryby Lubie po Rybacku” oraz za „Kiełbasę szlachecką  
z dziczyzny”.

„XXIII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2010”
W tym roku we wrześniu targi odwiedziło ponad 120 tys. osób  

i zaprezentowało się 913 wystawców. Zwiedzający mogli zapoznać się  
z najnowszym sprzętem rolniczym, z różnymi typami nawozów i pasz, 
środkami ochrony roślin oraz środkami do produkcji zwierzęcej. 

Jak co roku, targom towarzyszyło szereg imprez dodatkowych, m.in. 
VIII Wystawa Bydła Mlecznego, pokaz ptaków hodowlanych i ozdob-
nych oraz królików, VII Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni, 
XVI Zawody Jeździeckie w Skokach, Konkurs Młodego Hodowcy oraz 
Pokaz Zwierząt Hodowlanych.

W ramach targów rozstrzygnięto konkursy oraz nagrodzono lau-
reatów: „Agroliga", „Przyjazna wieś", „Najlepsze Gospodarstwo Ekolo-
giczne", „Agro-Eko-Turystyczne Zielone Lato" oraz „Rozwojowe i przy-
jazne środowisku sołectwo". 

XXIII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2010.
|  Fot.  SR KSOW

Sprostowanie Redakcji 
Uprzejmie informujemy, że Pani 
Maria Szemplińska jest autorką 
całego artykułu „Jak wspierać 
innowacyjność na obszarach wie-
jskich?” zamieszczonego w po-
przednim numerze lato 2/2010 
Biuletynu KSOW. Natomiast 
Profesor Kaj Micos jest autorem 
tylko cytatu na stronie 13 Biule- 
tynu. Redakcja przeprasza auto- 
rkę artykułu za pomyłkę i za-
mieszczenie nazwiska profesora 
pod pierwszą częścią artykułu, 
zamiast pod cytatem.

dZIaŁanIa planoWane na IV kWartaŁ 2010 roku:
1. udział w targach Produktu i usług dla samorządów lokalnych 

gmina 2010.
2. wydanie publikacji pt. „wielkopolskie lgd”.
3. Podróż studyjna lgd do bretanii we Francji. nawiązanie 

kontaktów w celu realizacji projektów współpracy.



Z inicjatywy ministra rolnictwa i roZwoju wsi 16 listoPada  
2010 roKu w Parlamencie euroPejsKim odbyła się KonFerencja 
dotycZąca wPr Po 2013 roKu. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele polscy  
w Parlamencie Europejskim oraz polscy urzędnicy 
pracujący w instytucjach europejskich (Komisji Euro-
pejskiej i Radzie) oraz w Stałym Przedstawicielstwie 
RP przy UE, czyli łącznie około 120 osób.

Tematem przewodnim konferencji było omówie-
nie polskiego stanowiska w zakresie Wspólnej Polity-
ki Rolnej po 2013 roku. Spotkanie okazało się dobrą 
okazją do wspólnej dyskusji o przyszłości polskiego  
i europejskiego rolnictwa. Dyskusja była tym istotniej-
sza, że już w drugiej połowie przyszłego roku Polska 
obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Konferencja była współfinansowana ze środków 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będących w dys-
pozycji Sekretariatu Centralnego KSOW. Przyjęty Plan 
działania KSOW na lata 2010–2011 zapewnia możli-
wość organizowania konferencji i seminariów mię-
dzynarodowych z udziałem przedstawicieli krajów 
UE, w celu zaprezentowania polskiej wizji wspólnej 
polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich. 
Aktywność KSOW w tym zakresie będzie szczególnie 

istotna podczas polskiej prezydencji w UE w II poło-
wie 2011 r.

Poniżej przedstawiamy opracowania wykorzysta-
ne podczas konferencji:
1. Polska wizja WPR po 2013 r. – potrzeba ambitnej 

reformy dla konkurencyjnego rolnictwa służące-
go społeczeństwu UE;

2. Wspólna deklaracja dotycząca reformy WPR;
3. Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europej-

skiej po 2013 roku(dokument ENG),
4. Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w spra- 

wie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Eu-
ropejskiej po 2013 roku.

Opracowania te zostały zamieszczone w formie 
plików pdf na stronie internetowej www.ksow.gov.pl 
w zakładce „Aktualności” w informacji „WPR po 2013 
roku – Debata w Parlamencie Europejskim”.

SEKREtARiAt cENtRAlNy KSOW

Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku
Debata w parlamencie europejskim
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Zapraszamy do przesyłania 
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 jednej kategorii. Prace należy 
nadsyłać do Sekretariatu KSOW w formie 
elektronicznej, w formacie JPG o wymiarach 
min. 800 x 600 pikseli, max 1200 x 1600.

Zdjęcia prosimy przesyłać na płytach CD  
w terminie do dnia 20 maja 2011 r. 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”.

Więcej informacji na www.ksow.pl


