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Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Informacje z Sekretariatu Centralnego KSOW
Rozwój obszarów wiejskich na Warmii i Mazurach
Innowacyjność w ramach podejścia LEADER
KSOW w Niemczech

www.ksow.gov.pl

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

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu
na najlepszą pracę magisterską/doktorską
w zakresie polityki jakości żywności
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do uczestnictwa
w Konkursie absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy obronili
pracę magisterską/doktorską w roku akademickim
2007/2008, 2008/2009 lub 2009/2010.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac poświęconych szeroko
rozumianym problemom teorii i praktyki w zakresie polityki jakości żywności,
tj. poświęconych rolnictwu ekologicznemu, systemowi Chronionych Nazw Pochodzenia,
Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub Gwarantowanych Tradycyjnych
Specjalności, a także związanych z innym systemami jakości żywności.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy magisterskiej/doktorskiej
wraz z załącznikami do dnia 15 września 2010 roku. Prace konkursowe należy składać
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
w pokoju 465. Prace złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do udziału!
(Szczegółowe informacje o Konkursie
zawiera Regulamin Konkursu, tel. (0 22) 623 25 64
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Wydarzenia i najbliższe plany działań
w regionach

Szanowni Państwo!

Od momentu uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej, Polska
współdecyduje o zmianach we
Wspólnej Polityce Rolnej (WPR). Pragnę podkreślić, że Polska jest jednym
z najbardziej aktywnych krajów
w prowadzonej na forum UE debacie na temat perspektyw WPR.
Uwidocznił to także zakończony
w listopadzie 2008 r. przegląd WPR
(Health – Check), w którym nasz kraj
odgrywał wiodącą rolę. Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
organizuje również liczne spotkania
bilateralne z ministrami rolnictwa
krajów członkowskich UE oraz władzami KE, podczas których przekonuję partnerów do polskiego punktu
widzenia na sprawy przyszłości WPR
i rozwoju obszarów wiejskich.
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
w Polsce jest najlepszym miejscem do
dyskusji na temat przyszłości rozwoju obszarów wiejskich po roku 2013.
W zakresie tematycznym działania
sieci na poziomie europejskim nakierowane są na dyskusję nad zmianami WPR po 2013 roku oraz nowymi
wyzwaniami stojącymi przed europejskim rolnictwem, takimi jak: kon-

kurencja, zmiany klimatyczne, energia odnawialna, bioróżnorodność
oraz projekty innowacyjne. Między
innymi dlatego w ramach KSOW
funkcjonują Grupy Tematyczne.
Zadaniem powołanych Grup Tematycznych KSOW jest analiza sposobu
realizacji polityki rozwoju obszarów
wiejskich i sformułowanie na tej
podstawie wniosków dotyczących
przyszłości tej polityki. W swoich
pracach grupy tematyczne identyfikują dobre praktyki i uczestniczą
w upowszechnianiu wiedzy oraz
współpracy międzynarodowej. Na
swoim czwartym posiedzeniu Grupy
Roboczej ds. KSOW powołana została grupa tematyczna ds. młodzieży
na obszarach wiejskich.
Debata publiczna na temat
przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej,
prowadzona w ramach Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich, przygotuje
podstawy pod zaplanowany na lata
2011–2012 proces legislacyjny, w którym zostaną wypracowane i przyjęte
ramy prawne przyszłej WPR.

Marek Sawicki
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Informacja dla beneficjentów
PROW 2007–2013,
SPO 2004–2006 oraz
PROW 2004–2006, których
gospodarstwa ucierpiały
w wyniku powodzi.
W związku z powodziami, jakie
objęły część kraju i zniszczyły wiele gospodarstw i przedsiębiorstw
należących do wnioskodawców
oraz beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013, Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2004–2006”
oraz Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2004–2006, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, o możliwości zwolnienia
z wykonania co najmniej jednego
ze zobowiązań oraz możliwości zachowania przez beneficjenta prawa do całości lub części pomocy
przed wypłatą i po niej, z powodu
wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zwolnienia z wykonania niektórych zobowiązań, przywrócenia lub przedłużenia terminów
na wykonanie określonych czynności w toku postępowania, znajdują
się na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(www.minrol.gov.pl) oraz Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).
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» Ocena działalności sieci obszarów wiejskich

KSOW to niezwykle przydatne
narzędzie
Pierwsze lata funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
i doświadczenia z realizowanych przedsięwzięć pokazują, że działalność
sieci na wszystkich szczeblach ma pozytywny wpływ na integrację
środowisk wiejskich oraz promocję rolnictwa i obszarów wiejskich.
Artur Ławniczak, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. KSOW, Podsekretarz Stanu w MRiRW

Niemniej jednak istnieje potrzeba prowadzenia
dalszych systemowych zmian w jej funkcjonowaniu. Konieczne jest między innymi umacnianie
dalszej współpracy sekretariatów regionalnych
i Sekretariatu Centralnego z partnerami KSOW.
Niektóre sekretariaty regionalne nie doceniają roli
partnerów KSOW i pomijają ich inicjatywy w swoich planach działania. Mając na uwadze przede
wszystkim interesy wsi i rolnictwa, zachęcam
wszystkich Państwa do prowadzenia partnerskiego i otwartego dialogu ze wszystkimi partnerami
KSOW oraz wykorzystania ich doświadczeń do
podejmowania w ramach sieci obszarów wiejskich racjonalnych działań odzwierciedlających
potrzeby regionu. Wykorzystanie wieloletniego
doświadczenia partnerów w działaniach KSOW
pozwoli na zapewnienie wielofunkcyjnego, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Ważna współpraca zagraniczna

Konieczne jest między innymi umacnianie
dalszej współpracy sekretariatów regionalnych
i Sekretariatu Centralnego z partnerami KSOW.
Niektóre sekretariaty regionalne nie doceniają
roli partnerów KSOW i pomijają ich inicjatywy
w swoich planach działania.
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Konieczne jest także dalsze umacnianie współpracy KSOW z najbliższymi partnerami zagranicznymi. Przykładem dobrych praktyk w tym zakresie
jest współpraca z węgierską siecią rozwoju obszarów wiejskich. Na sierpniowym posiedzeniu Grupy
Roboczej ds. KSOW gościł w Polsce dr Lajos Mikula,
Sekretarz Generalny Węgierskiej Sieci i Dyrektor
Generalny Węgierskiego Instytutu Rozwoju, Edukacji oraz Doradztwa Rolniczego. Budowa wzajemnego zaufania pomiędzy partnerami będzie służyć nie
tylko poprawie działania sieci, ale także stworzeniu
korzystnej atmosfery dla rozwoju wsi w krajach UE,
szczególnie w okresie dyskusji na kształtem polityki rozwoju obszarów wiejskich po roku 2013.

» Ocena działalności sieci obszarów wiejskich

Promocja KSOW z korzyścią dla wszystkich

Sekretariat Centralny i Sekretariaty Regionalne
KSOW wspólnie z partnerami podejmują liczne
inicjatywy propagujące działalność sieci. Od początku funkcjonowania promują KSOW poprzez
kampanię medialną oraz współorganizowanie
i dofinansowywanie różnorodnych inicjatyw partnerów. Na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym organizowane są m.in. spotkania, konferencje,
szkolenia, konkursy, seminaria, sieci eksperckie, które
przyczyniają się do zapewnienia coraz efektywniejszego i bardziej dynamicznego rozwoju obszarów
wiejskich. Wymiana informacji i rozpowszechnianie
dobrych praktyk w zakresie realizowanych programów dotyczących rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich ma pozytywny wpływ na poprawę wdrażania instrumentów rozwoju obszarów wiejskich oraz
zapewnienie efektywnej oceny realizacji tych instrumentów. Dlatego też istnieje potrzeba aktywnego
administrowania portalem i zamieszczania przez sekretariaty regionalne informacji o planowanych działaniach oraz stworzenia bazy publikacji i opracowań
wykonanych w ramach działalności KSOW.

Budujmy kapitał społeczny

Podstawowym celem Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich jest „sieciowanie” partnerów różnych sektorów, czyli budowanie kapitału społecznego w wymiarze ponadlokalnym dla realizacji zadań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. KSOW ma także
podkreślać i uwidaczniać wartość dodaną, jaka powstaje wskutek wspierania obszarów wiejskich. Sieć
powinna także pomagać w osiągnięciu ważnego
celu, jakim jest optymalne wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Już teraz dyskusje prowadzone w ramach spotkań grupy tematycznej ds. LEADER pozwoliły na
uproszczenie procedur ubiegania się o środki pomocy UE w ramach działań osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Powoływane w ramach KSOW następne grupy tematyczne
także powinny pomagać we wdrażaniu programów pomocy UE oraz wpływać na kształtowanie
polityki rozwoju obszarów wiejskich. Szczególna
rola w kształtowaniu polityki rozwoju obszarów
wiejskich powinna przypaść grupie tematycz-

Podstawowym celem Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich jest „sieciowanie” partnerów różnych
sektorów, czyli budowanie kapitału społecznego
w wymiarze ponadlokalnym dla realizacji zadań
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
nej ds. młodzieży na obszarach wiejskich, której
utworzenie zostało zarekomendowane 17 sierpnia br. na IV posiedzeniu Grupy Roboczej.
Warto podkreślić, że w dużym stopniu od aktywności KSOW zależeć będzie, czy Polska wykorzysta swoją szansę ukształtowania wspólnej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich
zgodnie z interesami rolnictwa i polskiej wsi.
Zmiana podziału środków PROW 2007–2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podpisał
10 sierpnia 2010 roku rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W rozporządzeniu tym
wysokość limitu środków w ramach działania „Zwiększanie
wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” na
2010 rok została określona na 976 mln 976 tys. zł. Takie
rozwiązanie umożliwi Prezesowi Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, po przeprowadzeniu „naboru”,
który rozpoczyna się 12 sierpnia br., przyznawanie pomocy
beneficjentom do wysokości określonego limitu.
Ponadto, w rozporządzeniu zwiększa się wysokość limitu
środków na 2010 r. w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz
wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” z kwoty
97 mln 882 tys. 500 zł do wysokości 117 mln 459 tys. zł.
Zwiększenie wysokości limitu wynika z dokonanego w tym
roku istotnego zwiększenia obszarów kwalifikujących się
do udzielenia pomocy w ramach Schematu I tego działania PROW 2007–2013 (okiść, powódź, huraganowe wiatry).
Z uwagi na konieczność niezwłocznego wejścia w życie rozporządzenia, jego przepisy obowiązują z dniem ogłoszenia
go w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dz.U. z 2010 r. Nr 147 poz. 985.
Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie wnioskodawców działaniem PROW 2007–2013 „Ułatwianie startu
młodym rolnikom”, „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
aktualnie na ukończeniu są prace nad nowelizacją przedmiotowego rozporządzenia, w celu podwyższenie wysokości
limitu środków finansowych do przyznania pomocy na
2010 roku w ramach tych działań.
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» Informacje z Sekretariatu Centralnego KSOW

fot. archiwum

Najlepsze praktyki projektów rozwoju
obszarów wiejskich w sieci – projekt PIKSE
W dniach 29 czerwca – 1 lipca 2010
roku na Malcie miało miejsce 9. spotkanie Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.
Jego celem była wymiana informacji
o procesie tworzenia KSOW w państwach
członkowskich oraz wymiana dobrych
praktyk w ramach Sieci. Podczas spotkania zaprezentowane zostały pierwsze
doświadczenia we wdrożeniu pilotażowego projektu sprawozdawczości
w ramach Europejskiej Sieci na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich PIKSE.
Celem PIKSE (z ang. Project Information & Knowledge Sharing Exchange)
jest usprawnienie wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich
poprzez promocję najlepszych praktyk i transferu wiedzy oraz inspiracja
innych krajowych sieci do dzielenia się informacją
o najlepszych realizowanych projektach rozwoju
obszarów wiejskich i tworzenia podobnych projektów na poziomie krajowym.
Z nadesłanych przez Krajowe Sieci fiszek powstanie baza danych. Fiszki opisywać będą najlepsze projekty finansowane z funduszy UE przeznaczonych
na rozwój obszarów wiejskich. Wspólnotowa strona
internetowa, publikacje, broszury informacyjne to
jedynie przykłady możliwego wykorzystania
danych, zbieranych w ramach PIKSE.
Jeszcze w tym roku Contact Point
Europejskiej Sieci planuje organizację specjalnego szkolenia dla
Krajowych Sieci, dotyczącego
wprowadzania danych do
PIKSE.
W 2010 i 2011 roku zaplanowany jest sukcesywny rozwój PIKSE. Do
końca 2010 roku planuje
się zebranie w ramach projektu PIKSE 100 fiszek projek-
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Karta projektu innowacyjnego biogazowni.

tów ze wszystkich krajów członkowskich UE w języku angielskim i oficjalne uruchomienie serwisu
na stronach Europejskiej Sieci. W 2011 roku zaplanowano publikację kolejnych 100 fiszek projektów
z 27 krajów członkowskich i udostępnienie serwisu w 6 językach urzędowych UE, natomiast do
2012 roku Europejska Sieć planuje udostępnienie
bazy danych, która będzie zawierała 1000 fiszek
projektów. Docelowo PIKSE ma być udostępniona
do administrowania dla Narodowych Sieci i Lokalnych Grup Działania w 22 językach.
Na stronie http://pikse.enrd.eu/zamieszczony został
prototyp PIKSE. Zachęcam do zapoznania się z tym
ciekawym unijnym projektem. Również na www.ksow.
gov.pl znajduje się szczegółowy raport z ostatniego
spotkania Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich na Malcie. Kolejne, 10. spotkanie Krajowych Sieci będzie miało
miejsce 23–24 września 2010 r w Edynburgu (Szkocja).
Michał Marciniak
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

» Informacje z Sekretariatu Centralnego KSOW

Konkurs na logo rozstrzygnięty
Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich zorganizował konkurs na projekt logotypu konkursu „Przyjazna Wieś”. Zainteresowanie
przeszło oczekiwania organizatorów – nadeszło aż
195 zgłoszeń. 7 lipca 2010 r., zgodnie z regulaminem, Komisja Konkursowa wybrała najlepszy projekt przy zachowaniu anonimowości wszystkich
zgłoszonych.
W skład Komisji weszły następujące osoby:
 Paweł Pacek – przewodniczący Komisji, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
 Przemysław Saltarski – Departament Rozwoju
Obszarów Wiejskich, Naczelnik Wydziału Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
 Izabela Kurek – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, starszy specjalista Sekretariat
Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
 Marcin Zieliński – Departament Programowania i Analiz, Naczelnik Wydziału Prognoz,
 Aleksandra Wars – Departament Doradztwa,
Oświaty Rolniczej i Nauki, główny specjalista,
Wydział Organizacji Szkolnictwa.
Najlepszy projekt wybrano z zachowaniem anonimowości, a przy ocenianiu prac kierowano się
względami funkcjonalnymi i wartością artystyczną
zgłaszanych prac. Autorem zwycięskiego projektu
jest Tomasz Słupski z Warszawy.

Zwycięski projekt na logo konkursu „Przyjazna wieś”

Dodatkowo Komisja Konkursowa wyróżnia 3 prace, których autorami są:
 Andrzej Pietyra – Sułkowice,
 Anna Gołębiowska – Wrocław,
 Wojciech Sikora – Rybnik.
Wybrane prace konkursowe są prezentowane na
portalu www.ksow.gov.pl.
Paweł Pacek
przewodniczący Komisji Konkursowej, Zastępca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich
17 sierpnia br. odbyło się IV posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW. Na posiedzeniu tym omówiono realizację planów działania KSOW, zmiany
w planach działania, założenia uruchomienia nowych grup tematycznych oraz informacje o działaniach Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich.

Gościem honorowym IV posiedzenia Grupy
Roboczej ds. KSOW był dr Lajos Mikula, Sekretarz
Generalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
z Węgier.
Szczegółowa informacja na temat rezultatów
posiedzenia w następnym numerze Biuletynu.
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» Informacje z Sekretariatu Centralnego KSOW

Konferencja „Linking rural development and
social farming” Mechelen (Flandres, Belgium)
W dniach 30 września – 1 października bieżącego roku w Mechelen w Belgii, organizowana
jest przez Flamandzką Sieć Obszarów Wiejskich
konferencja pt. „Linking rural development and
social farming”. Jej celem jest możliwie szerokie
rozpoznanie sposobów ulepszenia polityki rozwoju obszarów wiejskich wobec gospodarstw
niskotowarowych. W drugim dniu konferencji
planowane są warsztaty, na których uczestnicy
będą poszukiwać sposobów wsparcia sektora

gospodarstw niskotowarowych poprzez politykę rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności
pod kątem działania Sieci Rozwoju Obszarów
Wiejskich, aspektów finansowych oraz form
wsparcia jakości produkcji.
Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji.
Bliższe informacje o konferencji i formularz
zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej
www.ksow.gov.pl.

Nowa formuła Biuletynu KSOW
Przystępując do redagowania Biuletynu w roku 2010, bogatsi doświadczeniem z edycji dwóch pierwszych
numerów w roku 2009, postanowiliśmy zmienić jego szatę graficzną
i formułę.
Chcemy udoskonalić Biuletyn. Na
okładkach zamieszczamy informacje o prowadzonych konkursach. We
wstępie natomiast zachęcamy do
lektury, prezentując zawartość numeru z akcentem na najważniejsze
kwestie dotyczące KSOW.
Biuletyn rozpoczynają informacje
z Sekretariatu Centralnego KSOW i temat numeru.
W pierwszym numerze był to wywiad z Podsekretarzem Stanu w MRiRW Arturem Ławniczakiem na temat dotychczasowych doświadczeń KSOW i nowego planu działania na lata 2010–2011. Tym razem jest
to opinia Ministra na temat sieci obszarów wiejskich.
W rubryce „Informacje z Sekretariatu Centralnego KSOW” przedstawiamy relacje z najważniejszych
wydarzeń, w których uczestniczyli przedstawiciele
S.C. KSOW oraz inne informacje dotyczące KSOW.
W „Aktualnościach” natomiast szczegółowo prezentujemy efekty działania jednego z sekretariatów
regionalnych KSOW oraz artykuły problemowe do-
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tyczące wybranych tematów. W tym
numerze są to np. artykuły nt. działalności sieci obszarów wiejskich
w Niemczech, innowacyjności na obszarach wiejskich oraz rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.
Biuletyn zamyka rubryka „Z życia
KSOW”, w której opisywane są najważniejsze wydarzenia i imprezy organizowane przez sekretariaty regionalne.
Mam nadzieję, że wydawany
Biuletyn KSOW w nowej formule
wzbudza Państwa zainteresowanie
i dostarcza ciekawych informacji oraz usprawnia
przepływ wiedzy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi na rzecz budowy sieci
obszarów wiejskich.
W miarę zdobywania nowych doświadczeń,
w odpowiedzi na Państwa potrzeby i oczekiwania,
będziemy stale udoskonalać i modyfikować formułę
Biuletynu.
Dlatego czekamy na wszelkie uwagi i sugestie dotyczące jego redakcji i prezentowanych w nim treści.
Przemysław Saltarski
Sekretariat Centralny KSOW

» Informacje z Sekretariatu Centralnego KSOW

Zachęcamy do lektury „PROWieści”
W 2008 roku Departament Rozwoju Obszarów
Wiejskich MRiRW rozpoczął cykliczne wydawanie
miesięcznika „PROWieści”, poświęconego realizacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nieśmiałe początki

Na początku magazyn ten, publikowany każdorazowo w wersji elektronicznej na stronie internetowej resortu, ograniczał się do bieżącej informacji
dotyczącej stanu realizacji PROW 2007–2013. Z założenia miał być narzędziem przydatnym w pracy
osób zajmujących się wdrażaniem Programu, które zawsze mogły znaleźć w nim najświeższe dane
dotyczące poszczególnych działań PROW, wzbogacone o interesującą szatę graficzną i przestrzenną
publikację wybranych danych. Każdy z czytelników
mógł bezpłatnie pobrać i wydrukować plik w formacie PDF, zamieszczony w sieci.

W poszerzonej wersji

Rozwój magazynu był kwestią czasu. Już w grudniu 2009 roku podjęta została decyzja o rozszerzeniu
zakresu rzeczowego „PROWieści”. Do bogatej części
statystycznej dodana została nie mniej ciekawa część
tekstowa, która w przystępny i bogatszy (ilustrowany
zdjęciami) sposób prezentuje najważniejsze wydarzenia z minionego miesiąca.
W miesięczniku zamieszczane są informacje
o konferencjach, targach, seminariach, szkoleniach
dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, relacje z posiedzeń strategicznych dla PROW
gremiów, w tym Komitetu Monitorującego i grup
roboczych oraz innych ciekawych wydarzeń. W ramach magazynu rozpowszechniamy i popularyzujemy także wiedzę dotyczącą Programu. Każdy
numer ma swój temat przewodni, z reguły poświęcony określonemu działaniu bądź grupie działań,
który każdorazowo wzbudza zainteresowanie bardzo różnych grup czytelników. Dzięki zgromadzonej w ciągu kilku ostatnich miesięcy kilkutysięcznej
bazie adresów mailowych, PROWieści docierają do
szerokiej grupy odbiorców, którzy co miesiąc otrzymują najnowsze wydanie magazynu wprost do

swojej skrzynki mailowej. Nie zrezygnowano także
z prowadzonej już wcześniej publikacji na stronie
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najnowszy
numer PROWieści, jak również numery archiwalne,
w każdej chwili można pobrać bezpośrednio ze
strony:
http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/
Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007–
2013/PROWiesci-miesiecznik-PROW-2007–2013.

Zapraszamy do współpracy

Jako że PROWieści mają być z założenia magazynem, który chcemy tworzyć we współpracy z czytelnikami, zawsze bardzo chętnie odpowiadamy na
propozycje z ich strony i staramy się uwzględniać
wszelkie sugestie. Dzięki funkcjonowaniu skrzynki
mailowej prowiesci@minrol.gov.pl, redakcja jest zawsze do Państwa dyspozycji.
Redakcja PROWieści
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» Rozwój Obszarów Wiejskich na Warmii i Mazurach

Doświadczenia Sekretariatu
Regionalnego Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich

w Województwie Warmińsko-Mazurskim
Priorytetem działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
jest stworzenie podmiotom zaangażowanym w rozwój obszarów
wiejskich przyjaznej platformy współpracy oraz wymiany
doświadczeń w zakresie rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich.
Podstawą realizacji tego priorytetu,
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z 18 marca 2009 roku,
w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich, są działania zaplanowane do realizacji w ramach dwuletnich planów
działania, począwszy od planu na lata
2008–2009.
Realizacja tego planu w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczęła się z chwilą podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, tj. 17 lutego 2009 roku.

Sieć jest potrzebna

Pierwszy rok funkcjonowania Sieci w naszym
województwie potwierdził, że jest ona potrzebnym narzędziem, które służy zarówno wspieraniu
oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności, jak
i aktywizującym działalność liderów środowisk
wiejskich, w celu jeszcze efektywniejszego i bardziej dynamicznego rozwoju rolnictwa na danym
terenie. W ramach zadań szczegółowych Sekretariat Regionalny KSOW we współpracy z partnerami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich
w 2009 roku zrealizował szereg działań. Wśród
nich między innymi szkolenia, spotkania, konferencje naukowe, wyjazdy studyjne i wystawy.
Głównym celem tych przedsięwzięć była wymiana wiedzy, informacji oraz doświadczeń na temat
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rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich
pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami na poziomie lokalnym,
regionalnym oraz wspólnotowym. Ten
ostatni element jest szczególnie istotny w obliczu Wspólnej Polityki Rolnej,
której znaczenie znacznie wzrosło wraz
z rozszerzeniem Unii.

Wspieranie oddolnych inicjatyw

Jednym z celów działalności SR KSOW w województwie warmińsko-mazurskim jest wspieranie
oddolnych inicjatyw partnerów i lokalnych społeczności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
W roku 2009 dzięki środkom pochodzącym z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ponad 1000 osób
wzięło udział w wyjazdach studyjnych, szkoleniach
i konferencjach współorganizowanych przez Sekretariat Regionalny. W 2009 roku w tym województwie w ramach realizacji Planu Działania SR
KSOW, rozpoczął się ważny proces zmierzający do
budowy międzysektorowego partnerstwa na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Proces ten, oparty na
wzajemnym zaufaniu oraz równym zaangażowaniu w rozwiązywanie problemów związanych z rozwojem obszarów wiejskich, daje szansę na to, aby
sprostać wyzwaniom, jakie nakłada na mieszkańców wsi uczestnictwo w Unii Europejskiej. Droga,
którą obrał Sekretariat Regionalny KSOW, wydaje

» Rozwój Obszarów Wiejskich na Warmii i Mazurach
się właściwa i dlatego warto ją kontynuować w kolejnych latach.

Produkt regionalny promocją regionu

Wydarzenia targowo-wystawiennicze oraz konkursy dotyczące żywności lokalnej, regionalnej
i tradycyjnej są doskonałą okazją do promowania
tego rodzaju produktów. W roku ubiegłym Sekretariat Regionalny współfinansował udział wystawców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego między innymi na:
» Międzynarodowych Targach Wyrobów
Spożywczych i Gastronomii Polagra Food 2009.
» Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej
i Agroturystyki AGROTRAVEL.
» Targach Łódź – II Dniach Żywności „Natura
Food”. Współorganizowano 11 konkursów
z zakresu promocji regionalnej żywności,
wśród nich:
» Konkurs pt. „Smaki Warmii, Mazur i Powiśla
na stołach Europy”.
» Konkursy w ramach I Regionalnego
Święta Ryby.
» IX Regionalny Finał ogólnopolskiego
konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
» Konkursy kulinarne podczas
Festiwalu Pogranicza „Kartaczewo
2009”.
Jednym z priorytetów Sekretariatu
Regionalnego jest promocja twórczości regionu, jego niezwykłych walorów
przyrodniczo-krajobrazowych, regionalnej kuchni, atutów gospodarczych i promocji potencjału niezwykłych ludzi zamieszkujących teren Warmii i Mazur.
Temu służyły konkursy dotyczące żywności regionalnej oraz imprezy promujące region. Odbywały się one w różnych
częściach województwa . Ich celem było
propagowanie i pogłębianie wiedzy
o tradycjach kuchni regionalnej oraz
kultywowanie dziedzictwa kulturowego
Warmii, Mazur i Powiśla.

Wymiana dobrych praktyk

Wymianie dobrych praktyk i projektów innowacyjnych służyły szkolenia, spotkania eksperckie oraz
konferencje. Dzięki środkom pochodzącym z Unii
Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
ponad 1000 osób miało możliwość uczestnictwa w
organizowanych przez Sekretariat Regionalny przedsięwzięciach. Warto wspomnieć choćby współorganizację międzynarodowej konferencji pt. ”Wieś – tu
żyję, pracuję, odpoczywam”. Inicjatywa ta została
podjęta i zorganizowana we współpracy z Lokalną
Grupą Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” oraz z gminą Bornholm. Celem konferencji była
promocja działań w ramach realizacji polityki zagranicznej. Należały do nich:
» pogłębienie współdziałania z zakresu rozwoju
obszarów wiejskich,
» wymiana doświadczeń istotnych dla rozwoju
obszarów wiejskich,

I Regionalne Święto Ryby. | Fot. KSOW
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» Rozwój Obszarów Wiejskich na Warmii i Mazurach
» stworzenie wspólnej platformy współpracy
pomiędzy organizacjami pozarządowymi
z krajów Unii Europejskiej,
» transfer wiedzy na obszary krajów niebędących
członkami UE.
Przez pierwszy rok swojej działalności na Warmii i Mazurach, Sekretariat Regionalny wychodził
naprzeciw oczekiwaniom swoich partnerów i podmiotów zainteresowanych poprawą warunków
życia na swoim obszarze. W tym celu współorganizowano spotkania dla Lokalnych Grup Działania
Warmii i Mazur, instytucji branżowych oraz grup
producentów rolnych. Zawsze gotowi do działania,
chętnie słuchaliśmy pomysłów naszych partnerów,
którzy za naszym pośrednictwem poznawali mechanizmy kierujące Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Poprzez pierwszy rok funkcjonowania Sieci,
zgodnie możemy stwierdzić: „To od nas zależy, jak
będzie wyglądała nasza wieś”.
Aby zdobyć wiedzę i wymienić doświadczenia
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich z innymi
podmiotami, zorganizowano w ub. roku 9 wizyt
studyjnych, w tym kilka do krajów UE. Wśród nich
między innymi wyjazdy studyjne do:
» Niemiec dla przedstawicieli Grup Producentów
Rolnych,
» Francji na Targi Rolnicze „Terralies 2009”,
» Szwecji na Forum Europejskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego,

» Włoch,
» Magdeburga.
Celem wyjazdu studyjnego do Magdeburga było poznanie technologii produkcji biogazu
w małych biogazowniach, przykładów małych instalacji energetyki wiatrowej w gospodarstwach
rolnych, polityki rolnej rynku mleka i mięsa oraz zasad funkcjonowania gospodarstw ekologicznych.
Uczestnikami tego wyjazdy byli rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele terenowych oddziałów państwowych agencji,
komórek wojewódzkiej administracji zespolonej
oraz wojewódzkich jednostek działających na rzecz
rolnictwa i obszarów wiejskich.
Nie jest łatwy proces przenoszenia doświadczeń krajów bardziej rozwiniętych gospodarczo na
grunt Polski, a następnie na poziom województw.
Region Warmii i Mazur ma jednak wiele atutów.
Doświadczenia zdobyte podczas wizyt studyjnych
z pewnością przełożą się na ciekawe propozycje inwestycyjne. Tym bardziej, że nasz region wyróżnia
się interesującym położeniem geograficznym, specyficzną rzeźbą terenu, zasobami naturalnymi oraz
niezwykłym potencjałem ludzkim.

Promocja działań

W trzecim kwartale 2009 roku Sekretariat Regionalny rozpoczął wydawanie Biuletynu Krajowej

Międzynarodowa konferencja pt. „Wieś – tu żyje, pracuję, odpoczywam”. | Fot. SR KSOW
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» Rozwój Obszarów Wiejskich na Warmii i Mazurach

Wyjazd studyjny. | Fot. SR KSOW

Sieci Obszarów Wiejskich. Jego celem jest przekazywanie wyczerpujących informacji na temat realizacji działań zapisanych w obowiązującym Planie
Działania Sekretariatu Regionalnego, stanu realizacji działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013, aktualności oraz ciekawostek
z regionu Warmii i Mazur. Udało nam się także zrealizować spot promujący Sieć. A także przygotować
film przedstawiający inicjatywy zrealizowane w ramach Planu Działania SR KSOW na lata 2008–2009.
Jesteśmy z tego dumni.

Realizacja Planu Działania SR KSOW
na lata 2010–2011

Realizacja planu działania KSOW na lata 2010–
2011, który stanowi kolejny krok w rozpoczętym już
w 2007 roku procesie budowy sieci obszarów wiejskich, jest kontynuacją podjętych wyzwań na kolejny
rok. Misją planu jest skuteczna realizacja działań, które
przyczynią się do poprawy jakości życia i warunków
pracy mieszkańców wsi oraz ich sytuacji ekonomicznej w przyszłości. Nie bez znaczenia jest też promocja
regionu, który dzięki temu staje się przyjaznym miejscem do zamieszkania, pracy oraz wypoczynku.
Obecnie współpracę w ramach Sieci zadeklarowało
95 podmiotów reprezentujących sektor publiczny pozarządowy oraz prywatny. Dzięki ich zaangażowaniu

udało się z powodzeniem zrealizować szereg działań,
uzyskując przy tym zadowalający sposób realizacji
Planu Działania na lata 2008–2009. W roku bieżącym
liczymy na jeszcze lepsze wykorzystanie środków
oraz efektywną realizację tych przedsięwzięć, które
mają szczególne znaczenie dla przyszłości rolnictwa
i obszarów wiejskich w naszym województwie. Realizując założone cele oraz kierując się doświadczeniami
zdobytymi podczas pierwszego roku funkcjonowania Sieci w naszym województwie, w styczniu br.,
w Sekretariacie Regionalnym KSOW został opracowany nowy wzór wniosku dotyczącego współorganizacji działań w ramach Planu Działania SR KSOW województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2010–2011
oraz wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia.

Przejrzysta forma wsparcia finansowego

1 marca 2010 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dotyczącego realizacji działań
w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010–2011”. Zatwierdzenie tego dokumentu usprawniło pracę w Sekretariacie Regionalnym. Procedura związana z możliwością współfinansowania inicjatyw w ramach planu
działania stała się formą wsparcia finansowego, która
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nicze „Pamiętajcie o ogrodach” w Olsztynie, VI Ekologiczne Targi Chłopskie w Olsztynku, byliśmy obecni
na XVII Żuławskich Targach Rolnych w Starym Polu,
Podlaskich Targach Rolniczych w Szepietowie, na
Międzynarodowych Targach Fruit Logistica w Berlinie
oraz na Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2010. Zorganizowano
także wizytę studyjną dla przedstawicieli Lokalnych
Grup Działania Warmii i Mazur na II Międzynarodowe
Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel
2010 w Kielcach oraz wyjazd szkoleniowy do biogazowni rolniczej w Liszkowie (woj. kujawsko-pomorskie). Z dużym zapałem i zaangażowaniem realizujemy kolejne przedsięwzięcia, które dla przyszłości
rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim są szczególnie istotne.
Aneta Kowalkowska
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa

Biuletyn KSOW województwa warmińsko mazurskiego | Fot. SR KSOW

Warmińsko-Mazurskiego

Przedstawiamy pracowników SR KSOW
jest przejrzysta i dostępna dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich.
Kontynuujemy w ten sposób rozpoczętą w ub. roku
pracę nad tworzeniem trójsektorowego partnerstwa.
Podmioty składające do nas wniosek współdecydują
o przyszłości regionu, w którym żyją. Dzięki ich zaangażowaniu następuje proces pobudzania oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności oraz efektywna współpraca na rzecz rozwoju terenów wiejskich
w województwie warmińsko-mazurskim. Jesteśmy
świadomi, że dzięki zaangażowaniu naszych partnerów, ludzi optymistycznie nastawionych do innych,
otwartych i przejmujących inicjatywę, w roku 2009
z powodzeniem udało nam się zrealizować większość
z zakładanych celów. Liczymy na nich również w kolejnych latach funkcjonowania Sieci.
W bieżącym roku zorganizowano między innymi
dwa fora wymiany wiedzy dla Lokalnych Grup Działania z terenu województwa warmińsko-mazurskiego,
seminarium dla przedstawicieli Grup Producentów
Rolnych nt. „Możliwości pozyskiwania środków przez
GPR z funduszy pomocowych UE oraz funduszy krajowych”, współorganizowano II Wiosenne Targi Ogrod-
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W Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego pracują cztery
osoby. Do ich obowiązków należy przede wszystkim:
1. Aneta Kowalkowska – realizacja Planu Działania SR
KSOW województwa warmińsko-mazurskiego na lata
2010–2011, weryfikacja wpływających do Sekretariatu
wniosków Partnerów dotyczących realizacji działań w
ramach Planu Działania SR KSOW na lata 2010–2011,
redakcja Biuletynu KSOW.
2. Magdalena Wróblewska-Urbaniak – aplikowanie
o przyznanie Pomocy Technicznej w ramach Schematu
III (rozliczanie planu działania KSOW na lata 2008–2009,
Stworzenie i utrzymanie struktury KSOW) oraz weryfikacja
wpływających do Sekretariatu sprawozdań Partnerów,
realizujących działania w ramach obowiązującego Planu
Działania.
3. Marta Markuszewska (do grudnia 2010 roku zastępuję
Panią Jolantę Kaczyńską) – obsługa podstrony portalu
KSOW.
4. Izabela Zapadka – angażowanie, opisywanie, rozliczanie
dokumentów finansowo-księgowych.
Nad Sekretariatem Regionalnym bezpośredni nadzór sprawuję Pani Wiesława Alicja Bojarska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

» Przykład Gotlandii

Jak wspierać innowacyjność
na obszarach wiejskich?
Innowacje są postrzegane jako klucz do rozwoju gospodarki
i jeden z czynników warunkujących konkurencyjność
przedsiębiorstw. Istnieje wiele definicji innowacji, ale ta właśnie
cytowana wraz z całym sposobem myślenia o ich tworzeniu, jaki
promuje jej autor, wpłynęła na INICJATYWY Lokalnej Grupy Działania
na Gotlandii.
W Unii Europejskiej innowacyjność wspierana jest poprzez różne polityki. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że trend ten utrzyma
się również po 2013 roku. Wskazuje na to przede wszystkim projektowana
Strategia „Europa 2020”, w której za jeden z priorytetów długofalowego
programu społeczno-gospodarczego uznano rozwój inteligentny, czyli oparty na wiedzy i innowacji. Również ostatnie standardowe badania
Eurobarometr (grudzień 2009) pokazały, że społeczeństwo UE dostrzega
potrzebę promowania innowacyjności przez Unię Europejską1.
1
Pytanie zostało sformułowane w następujący sposób: „W celu pobudzenia wzrostu w sposób zrównoważony,
jakie aspekty powinny być traktowane jako priorytety w UE? Preferencja (wskazanie) dla symulacji badań i innowacji w europejskim przemyśle otrzymała najwyższe wyniki w 11 krajach członkowskich (wszystkie są to kraje
UE-15). Ważne jest uwzględnienie,, że rolnictwo jest postrzegane jako ważne w tym kontekście (szczególnie w
wielu krajach Europy Wschodniej), respondenci są przekonani, iż aby pobudzić wzrost w zrównoważony sposób, rolnictwo powinno być uznane jako priorytet w UE (źródło: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/
eb72/eb72_first_en.pdf).

Innowacja
to zdumiewająco
nowa idea,
która zaistniała
na rynku
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Czynniki odpowiedzialne za wzrost gospodarczy, w tym innowacje, na
ogół identyfikuje się z miastami. Obszary wiejskie postrzega się jako ich
przeciwieństwo, jako miejsca, które ze względu na naturalny charakter
procesów gospodarczych, tj. nierównomierność tempa rozwoju, skazane
są na wolniejszy wzrost. Wobec takiej opinii warto się zastanowić, czy obszary wiejskie mogą być innowacyjne oraz jak wspierać tworzenie innowacji na wsi.
Dobrym przykładem w odpowiedzi na to pytanie jest praca Lokalnej
Grupy Działania na wyspie Gotlandia w Szwecji. Warto przypomnieć,
że zagadnienia związane z innowacyjnością zostały wybrane jako jeden
z dwóch tematów współpracy w projekcie flagowym pt. „Zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich” w ramach Priorytetu 9 Strategii dla regionu
Morza Bałtyckiego. Szwedzcy i polscy kierownicy projektu mają nadzieję,
że ich działalność będzie stymulacją dla prac na rzecz innowacji na obszarach wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego.

72-godzinny maraton innowacyjności na wyspie Gotlandia

Inspiracją do prac podjętych na Gotlandii był wykład prof. Kaja Mickosa
z Uniwersytetu Mälardalen, podczas seminarium dotyczącego innowacji,
które zostało zorganizowane przez sieć LEADER+ w 2005 roku. Profesor
Kaj Mickos wskazywał, że motywowanie jednostek i zespołów do innowacyjności jest możliwe. Co więcej, można stworzyć takie warunki, iż nawet
„zwykłe” osoby stają się ich autorami. Podkreślał także, że ludzie są z natury kreatywni i innowacyjni, a osoby z różnym doświadczeniem i wykształceniem stanowią bardziej efektywny zespół tworzący innowacje niż np.
grupa składająca się wyłącznie z wykwalifikowanych inżynierów. Ważne
jest natomiast, aby w procesie generowania innowacji zespół zajmujący
się tym zadaniem, miał zapewnione kompetentne zaplecze, czyli ekspertów z odpowiednich dziedzin, którzy byliby gotowi do udzielenia porad.
Jak w praktyce mogą być realizowane skutecznie idee, pokazano
w 2009 roku na Gotlandii, organizując z pomocą prof. Kaja Mickosa
„72-godzinny maraton innowacyjności”. Jego celem było udowodnienie,
że o ile zapewni się odpowiednie wsparcie eksperckie i sprzyjające warunki, to jest możliwe tworzenie przez ludzi innowacji. Osią centralną tego wydarzenia była praca małych zespołów, które poproszono o podanie maksymalnie dużej liczby pomysłów na nowe produkty związane z żywnością.
Zespołom zapewniono zaplecze w postaci ekspertów z wielu dziedzin,
m.in. z zakresu wzornictwa, projektowania, prawa własności intelektualnej, rolnictwa, przetwórstwa czy też marketingu.
Rezultaty „72-godzinnego maratonu innowacyjności” przerosły oczekiwania organizatorów. W jego trakcie wynaleziono 16 produktów, z czego
6 zostało opatentowanych, a 2 sprzedane zewnętrznym przedsiębiorcom
– były to: pesto z liści marchewki i opakowanie z wosku pszczelego dla luksusowego ekologicznego masła.
2
W poprzednim numerze Biuletynu KSOW omówiono Strategię i założenia projektu flagowego „Zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich”.
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Bałtycki Generator Innowacji
(ang. Baltic Innovation Machine)

Efekty „72-godzinnego maratonu innowacyjności” były na tyle inspirujące, że wiele osób i instytucji zaangażowanych w organizację ww. przedsięwzięcia zadecydowało się na kontynuację prac. W swoim zamyśle
chcieliby oni stworzyć wsparcie dla innowacji o stałym charakterze na obszarach wiejskich Ich pomysł zakłada, że zaplecze eksperckie, jakie było
wykorzystane w trakcie „72-godzinnego maratonu”, powinno być bardziej
trwałe. Niezbędne jest do tego stworzenie systemu, na który składałyby
się: biuro, częściowo wirtualne zaplecze eksperckie, w którym przedsiębiorcy posiadający innowacyjne pomysły mogliby uzyskać szybką odpowiedź i poradę podczas procesu tworzenia innowacji, doradcy biznesowi
oraz inwestorzy.
prof. Kaj Mickos
Uniwersytet Mälardalen, Szwecja

Stanowisko ministra
Marka Sawickiego
w sprawie upraw GMO
Polska przeciwna jest propozycji
Komisji Europejskiej dającej krajom
członkowskim swobodę decyzji
w zakresie upraw GMO. To zła propozycja zrzucająca odpowiedzialność z Komisji na państwa członkowskie. W jej efekcie na terenie
niektórych państw zakaz uprawy
roślin GMO obowiązywałby w dalszym ciągu, a w innych uprawy byłyby prowadzone. Renacjonalizacja
unijnych decyzji to zły kierunek. Takie rozwiązania mogą doprowadzić
do zaburzenia konkurencji między
państwami członkowskimi.

Olof Stålgren i Olof Berglund o innowacji na wsi

Obszary wiejskie są motorem zmian
Poniżej przedstawiamy wywiad z osobami zaangażowanymi w realizację
maratonu innowacyjności na Gotlandii oraz pracującymi nad ideą Bałtyckiego Generatora Innowacyjności. Hans – Olof Stålgren z Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich ze Szwecji oraz Olof Berglund, kierownik projektu „Bałtycki Generator Innowacyjności” (ang. Baltic Innovation Machine) na Gotlandii, opowiadają o swoich doświadczeniach w dziedzinie wspierania innowacyjności na
obszarach wiejskich.
Wiele osób, w tym ekspertów, nie identyfikuje obszarów wiejskich jako miejsca powstawania innowacji. Czy wierzą panowie, że te obszary sprzyjają innowacjom?
Jeśli spojrzymy na historię, wiele innowacji o charakterze technicznym
polegało na przekształceniach urządzeń rolniczych, które stały się bazą
dla dużego przemysłu, np. lokalne mechaniczne warsztaty stawały się manufakturami. Dzisiaj wyzwania, jakie stoją przed społeczeństwami, prowokują pytania - jak produkować wystarczająco dużo bezpiecznej żywności
dla rosnącej populacji oraz jak wytwarzać energię z innych źródeł niż ropa?
Tutaj, na obszarach wiejskich, są miejsca gdzie znajdują się zarówno tereny
uprawne, jak i obszary górskie, na których wieją wiatry. Na opisywanych
obszarach jest także wiele ludzi z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.
Dlatego powstanie wiele innowacji właśnie na tych obszarach.
Wiele firm związanych z turystyką odkryje nowe produkty, które będą dostępne na obszarach wiejskich, ponieważ turyści są skłonni odwrócić się od turystyki skoncentrowanej na miastach i uzyskać innego rodzaju doświadczenia.
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Czy planujecie Państwo w tym roku na Gotlandii kolejny „maraton innowacyjności”? Czym będzie się różnił od poprzedniego?
Nie ma ustalonych planów dotyczących powtórzenia „maratonu innowacyjności” tego lata, ale w
ramach drugiej fazy naszego lokalnego projektu dotyczącego innowacji być może będzie on zorganizowany jesienią.
Jaki jest stan realizacji projektu „Bałtycki Generator Innowacyjności” (ang. Baltic Innovation Machine)?
W pierwszej fazie będzie to projekt lokalny,
obejmujący przedsiębiorców z rejonu Gotlandii.
Na seminarium zamykającym planujemy zaprosić
uczestników z krajów członkowskich wokół Morza
Bałtyckiego. Być może będzie maraton innowacyjności z zespołami ze wszystkich krajów członkowskich tego regionu.
W jaki sposób Lokalna Grupa Działania (LGD) jest zaangażowana w projekt?
LGD Gotlandia zatwierdziła plany, a także przedstawiciele LGD wykorzystują swoje kontakty z przedsię-
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biorcami i innymi aktorami tak, aby wdrożyć zamysł
projektu.
Jaki rodzaj porad będzie dostarczany przez Generator? Jakiego typu produkty są oczekiwane z tego projektu?
Aby stanowić wsparcie dla przedsiębiorców, musimy mieć możliwości odpowiedzi na wszystkie potencjalne problemy i pytania, jakie mogą pojawić się
wśród przedsiębiorców w trakcie tworzenia nowej
usługi, produktu lub nowego sposobu organizacji
dostarczania usług na obszarach wiejskich. Ekspertyzy (porady) powinny obejmować aspekty techniczne
i biologiczne, wzornictwo, kwestie finansowe, dotyczące marketingu, opakowań, transportu, prawa patentowego, spraw zdrowotnych itd.
Co zrobić, aby nowy pomysł, który zostanie wypracowany
dzięki wsparciu Bałtyckiego Generatora Innowacyjności, zaistniał na rynku?
Aby innowacja zaistniała na rynku, w ramach Generatora będą dostępne porady dotyczące marketingu i finansowania. W istocie jest to część definicji inno-
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wacji, co oznacza, że musi ona zaistnieć na rynku, tj.
dojść do etapu, gdy jest wykorzystywana przez społeczeństwo. W innym wypadku nie jest to innowacja,
a zaledwie dobry pomysł.
Czy macie Panowie wizję współpracy w zakresie innowacji na
obszarze regionu Morza Bałtyckiego?
Wizja zakłada, że lokalny Generator Innowacji rozpocznie działalność i rozwinie się na Gotlandii, a następnie zostanie rozszerzony i otwarty dla wszystkich
aktorów na obszarach wiejskich w regionie Morza
Bałtyckiego. Aby tak się stało, konieczna jest współpraca i promowanie tej idei, a także znalezienie odpowiednich ekspertów we wszystkich krajach.
Zgodnie z tą wizją, moglibyśmy stworzyć nad Morzem Bałtyckim system, którego częścią byliby eksperci (z takich dziedzin jak wzornictwo, gospodarka,
produkcja żywności, marketing, turystyka, administracja, finansowanie, prawo patentowe itd.), dzięki czemu
bylibyśmy w stanie zapewnić każdemu wiejskiemu
przedsiębiorcy porady i odpowiedzi na konkretne pytania, w ciągu np. 48 godzin. Eksperci powinni mieć zagwarantowane wynagrodzenie za ich czas pracy, częściowo ze środków publicznych, a częściowo z opłat
płaconych przez przedsiębiorców. Być może PROW
mógłby zawierać działanie, w ramach którego byłyby
niewielkie „czeki consultingowe”, które mogłyby być
wykorzystywane podczas fazy wstępnej projektu.
Jeśli jakaś Lokalna Grupa Działania w Polsce lub w innym
kraju bałtyckim chciałaby współpracować w tym zakresie, z kim
powinna się kontaktować?
Najlepiej skontaktować się z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Sieci (KSOW-y) będą łącznikami, jeśli
chodzi o pomysły współpracy w projekcie flagowym,
a także będą przesyłać oferty współpracy do innych
krajowych sieci obszarów wiejskich nad Morzem Bałtyckim.
Czy jesteście gotowi do współpracy z innymi bałtyckimi LGD?
Tak, LGD są bardzo mile widziane. Zapraszamy do
współpracy.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Maria Szemplińska

Konferencja prasowa
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20 sierpnia odbyła się konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z udziałem mediów. Tematem konferencji były zmiany w zasadach
naboru wniosków w działaniach PROW 2007–2013
realizowanych w sierpniu i wrześniu br. W konferencji uczestniczył również Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Tomasz Kołodziej.
– Poziom zainteresowania naborem wniosków
w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”,
nieco nas zaskoczył – stwierdził minister Marek Sawicki. Dodał, że aby nie przerywać trwającego naboru, zwiększono alokacje środków o 100 proc.
Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na podniesienie premii z 50 tys. zł do 75 tys. zł dla beneficjentów.
Powiedział, że wnioski będą przyjmowane do czasu
gdy osiągnięty zostanie poziom 120 proc. puli zwiększonego limitu i nie dłużej, niż do końca tego roku.
Minister poinformował także, że zwiększenie środków
na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
nie wyczerpuje jeszcze całości dostępnych pieniędzy i będą prowadzone kolejne nabory. Również
o 100 proc. zostały zwiększone środki na działanie
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
– Będziemy szczegółowo analizowali wszystkie
22 uruchomione działania w ramach PROW 2007–
2013, aby w odpowiednim czasie dokonać niezbędnych alokacji środków pomiędzy poszczególnymi
działaniami – powiedział minister Marek Sawicki.
Dodał, że wszystkie uzyskane w ten sposób środki
będą przeznaczone przede wszystkim na wsparcie
dwóch ważnych działań. Chodzi o działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Według
szefa resortu rolnictwa, dotychczasowy stopień
zakontraktowania środków z PROW jest właściwy,
biorąc pod uwagę jego horyzont czasowy.
Minister poinformował także, że jest szansa na
szybkie uruchomienie 23 działania w ramach PROW
2007–2013 skierowanego do rolników poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi. Zwrócił przy
tym uwagę, że ideą tego działania jest rzeczywiste
odtworzenie zdolności produkcyjnej gospodarstw,
a tylko przybranie formy odszkodowania.
Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej przekazał informację o kolejnych terminach naboru wniosków
i wyraził satysfakcję ze stopnia wykorzystania funduszy, którymi dysponuje agencja. Zwrócił uwagę
na fakt, że pod względem rozdysponowania środków ARiMR jest liderem wśród krajów unijnych.

DPA, MRiRW , e-mail: Maria.Szemplinska@minrol.gov.pl
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Innowacyjność w ramach
		 podejścia LEADER
Przedstawiciele 12 państw członkowskich wspólnie
zastanawiali się, jak zachować unikatowy charakter podejścia
LEADER i jak modernizować je, aby było jeszcze skuteczniejsze.
Grupa tematyczna ds. zachowania innowacyjnego charakteru podejścia LEADER została powołana decyzją Podkomitetu ds. podejścia LEADER,
podjętą na posiedzeniu 25 listopada 2009 roku.
Celem powołania tej oraz dwóch pozostałych grup
(ds. oddolnego podejścia i wdrażania projektów
współpracy) było wsparcie Komisji Europejskiej
oraz państw członkowskich UE dyskusją i opiniami
dotyczącymi bieżącego stanu wdrażania podejścia
LEADER w ww. obszarach. Grupy zobowiązane były
również do przygotowania ewentualnych rekomendacji. W grupie ds. podejścia innowacyjnego znaleźli
się przedstawiciele 12 państw członkowskich, jej
obradom przewodniczyły Niemcy i Holandia. Inne
reprezentowane państwa to: Austria, Belgia, Polska,
Irlandia, Czechy, Węgry, Francja, Estonia, Finlandia,
Włochy oraz Słowenia. Przedstawiciele wywodzili
się z instytucji zarządzających, krajowych sieci obszarów wiejskich (KSOW), lokalnych grup działania
(LGD) oraz instytutów badawczych.

Od założeń…

Przeprowadzona w ramach grupy analiza dokonana była w oparciu o poniższe założenia:
1. Innowacyjność jest integralną częścią osi
LEADER i jest rozumiana w jak najszerszym
kontekście.
2. Stopień ważności innowacyjności
w obowiązujących przepisach unijnych nie
został obniżony w stosunku do poprzedniego
okresu programowania.
3. Rozporządzenia unijne dają LGD możliwość
wdrażania projektów poza zdefiniowanym
katalogiem działań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
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(PROW2007–2013), jednak ta kwestia musi być
uregulowana w programie.
W ramach Grupy postanowiono omówić następujące kwestie:
1. Definicja zakresu innowacyjności istotnego dla
podejścia LEADER.
Najczęściej stosowana definicja, o dużym
stopniu ogólności, charakteryzuje
innowacyjność w następujący sposób:
a) wymiar lokalny,
b) zastosowanie pomysłów i rozwiązań
znanych gdzie indziej, jednak o charakterze
nowatorskim na danym terenie,
c) nowatorskie wykorzystanie lokalnych
zasobów,
d) rozwój nowych rodzajów usług lub produkcji,
e) nowe sposoby zaangażowania lokalnej
społeczności w proces rozwoju.
2. Identyfikacja przykładów dobrych praktyk
w projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych
projektów na poziomie zarówno programu, jak
i lokalnej strategii rozwoju (LSR).
3. Przygotowanie rekomendacji dla Komisji
Europejskiej, KSOW oraz państw członkowskich
zarówno co do obecnego, jak i przyszłego
okresu programowania.

…do wniosków

Wnioski Grupy są następujące:
1. Innowacyjność w LEADERZE – podstawy prawne
Jednym z instrumentów osiągania celów strategii
lizbońskiej jest innowacyjność. W rozporządzeniu
Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
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przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
innowacyjność nie jest wskazana jako
obowiązkowe kryterium dostępu. Brak
również określenia minimalnej wysokości
środków finansowych, które powinny być
wydatkowane na projekty innowacyjne.
Żaden przepis unijny nie przedstawia definicji innowacyjności. Jest to zadanie bardzo
trudne, bowiem każda definicja stanowi
zagrożenie ograniczającej, restrykcyjnej
interpretacji w danej sprawie. Wytyczne
Komisji Europejskiej wskazują, że oś LEADER powinna stymulować powstawianie
projektów innowacyjnych. W tym kontekście niezwykle istotne wydaje się finansowanie projektów w ramach osi 4, które nie
odpowiadają warunkom żadnego z działań
osi 1–3, a jedynie przyczyniają się do osiągnięcia ich celów. Przykładem takiego podejścia są małe projekty w Polsce, których
celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej.
Problemem w tym zakresie jest często
błędna interpretacja przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 i podejście,
Spotkanie robocze dotyczące wdrażania działań osi 4 LEADER | Fot. Marta Augustynowicz
w ramach którego wszystkie projekty wybierane przez LGD muszą mieścić się w kryW jej ramach wykonuje się kontrole krzyżowe (nakłateriach kwalifikowalności jednego z działań osi 1–3.
danie się pomocy z innymi funduszami) – art. 11 ww.
Innowacyjność i sztywne zasady kwalifikowalności
rozporządzenia oraz badanie racjonalności zaproponie idą w parze, a wręcz wykluczają się. Przykład manowanych kosztów w oparciu o odpowiedni system
łych projektów w Polsce pokazuje jednak, że nawet
oceny, np. koszty referencyjne, porównanie różnych
w przypadku stworzenia specjalnego „działania” dla
ofert – art. 26 ww. rozporządzenia. To wszystko powoosi 4 LEADER ten problem pozostaje nierozwiązany
duje znaczne utrudnienia w przygotowaniu i realizacji
z uwagi na to, że konieczne jest określenie w proprojektów innowacyjnych, które bardzo często celami
gramie zakresu wsparcia. W ten sposób dochodzi do
i zakresem wykraczają poza ramy konkretnego dziazdefiniowania potencjalnych projektów, co również
łania. Tym bardziej wiele z kosztów takich projektów
ogranicza innowacyjność. Ponadto, każdy projekt,
z uwagi na innowacyjność, jest bardzo trudnych do
zgodnie z tytułem I i II Rozporządzenia Komisji (WE)
oceny pod względem racjonalności.
nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządze2. Wdrażanie innowacyjności na poziomie PROW
nia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia
2007–2013
procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności
Pierwszym ograniczeniem jest zawężanie wykow odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarzystania metody LEADER do 1 czy 2 osi. Najczęściej
rów wiejskich, podlega kontroli administracyjnej.
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podejście LEADER wykorzystywane jest do osiągania
celów osi 3, również Polska przyjęła taką zasadę. Kolejne ograniczenie to definiowanie innowacyjności na
poziomie programu, co w znacznym stopniu ogranicza elastyczność w ocenie. Zasady oceny projektów
(wskazane powyżej) zniechęcają do przedkładania
projektów innowacyjnych. Również LGD, mając na
uwadze skuteczne wydatkowanie środków (od tego
zależy ostateczna wysokość kosztów bieżących podlegających refundacji – art. 38 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW), unikają trudniejszych i mniej przewidywalnych, a więc i pewniejszych w realizacji projektów.
Problemem właściwie nierozwiązywalnym jest
brak definicji innowacyjności. Z drugiej jednak
strony każda definicja w pewnym stopniu limituje projekty innowacyjne. Wydaje się więc, że lepszy jest jej brak niż wprowadzenie jakiejkolwiek,
która może ograniczać. Ponadto bezwzględna
zasada określania linii demarkacyjnych z innymi
funduszami unijnymi również utrudnia realizację
takich projektów, które często są wielowymiarowe. Kończy się to często koniecznością rozczłonkowania projektu i aplikowania oddzielenie do
różnych funduszy na realizację poszczególnych
jego elementów.

W ramach osi 4 Leader
do wykorzystania jest
787, 5 mln euro, z czego
630 mln euro pochodzi
z EFRROW. Udział
środków Unii Europejskiej
(EFRROW) w finansowaniu
realizacji działań osi 4
wynosi 80 proc. Pozostałe
20 proc. to krajowe środki
publiczne.
3. Wdrażanie innowacyjności na poziomie
lokalnej strategii rozwoju
Poza ustaleniem w oparciu o analizę SWOT celów strategii, powinna ona również odzwierciedlać
debatę na temat innowacyjności. Tutaj dobrym
przykładem jest Polska, bowiem jednym z obowiązkowych rozdziałów strategii było opisanie innowacyjnego podejścia realizowanego w ramach strategii. W ten sposób określenie zakresu innowacyjności
pozostało w rękach lokalnych społeczności, co zgodne jest z oddolnym podejściem oraz z rozumieniem
innowacyjności w podejściu LEADER, postrzeganej
w kontekście lokalnym. Również określenie linii de-

Całkowity udział środków EFRROW w osi 4 LEADER w podziale na państwa członkowskie (wartości bezwzględne i udział w wydatkach całkowitych)
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Źródło: Jean-Michel Courades, DG Agri Unit G.1 – prezentacja na posiedzeniu Podkomitetu ds. podejścia LEADER w dniu 26 listopada 2008 r.
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markacyjnych czy też mechanizmów zapobiegania
nakładaniu się pomocy
zostało przekazane na
poziom lokalny. To również posłużyło jako dobry
przykład członkom grupy. Na poziomie strategii
powinny również zostać
określone kryteria wyboru odnoszące się do innowacyjnego charakterów
przedkładanych operacji.
W Polsce część grup
zdecydowała się na wprowadzenie tego typu kryteriów. Część jednak nie zdecydowała się na ten
krok z uwagi na to, że – zgodnie z kryteriami wyboru LSR – wszystkie lokalne kryteria musiały
być mierzalne. Warto w tym miejscu podkreślić,
że w sytuacji gdy LGD określi zakres i definicję innowacyjności i jednocześnie wprowadzi tego typu kryterium,
nie ma obaw, iż zostanie ono uznane za niemierzalne,
ponieważ zdefiniowanie innowacyjności pozwala na
prawidłową ocenę operacji pod tym kątem.
4. Innowacyjność jako wyzwanie dla Agencji
Płatniczych
Włączenie podejścia LEADER do głównego
nurtu oraz przyjęcie w EFRROW zasad, które dotychczas obowiązywały w odniesieniu do I filaru
wspólnej polityki rolnej (a więc m.in. dopłat bezpośrednich) powoduje trudności w realizowaniu
projektów w ramach podejścia LEADER. Zestawione zostają dwa przeciwstawne w pewnym
sensie kwestie: realizacja LSR, w tym projektów
innowacyjnych, a zasada gospodarności zarządzania finansowego (sound financial management).
Konieczne jest więc zniwelowanie zaistniałych
problemów w tym zakresie, co jest możliwe do
zrealizowania w kompleksowy sposób dopiero
w kolejnym okresie programowania.

Potencjalne rozwiązania problemów

Lokalne strategie rozwoju z uwagi na swój zintegrowany charakter powinny wypełniać cele nie

tylko EFRROW, ale i te
poza rozwojem obszarów wiejskich. Taki sam
charakter mają projekty
innowacyjne. Wydaje się
więc, i taka rekomendacja została przedstawiona przez grupę na Podkomitecie ds. podejścia
LEADER w dniu 20 maja
2010 roku, że zasadnym
jest zezwolenie na finansowanie ze środków
EFRROW całości projektu,
pod warunkiem że jego
większa cześć mieści się
w celach PROW. Jednak wdrożenie tego typu zmiany możliwe jest dopiero w kolejnym okresie programowania.
Należy również dostosować system kontroli
i finansowania projektów do specyfiki LEADERA
i zapewnić na poziomie przepisów unijnych dopuszczalność pewnego stopnia ryzyka w przypadku projektów innowacyjnych, które nie powinny podlegać
takim samym sankcjom, jak stosowane w I filarze.
Wykonanie tego typu rekomendacji również będzie
możliwe w kolejnym okresie programowania.
Państwa członkowskie w obecnym okresie programowania powinny skupić się na pozyskiwaniu
przykładów dobrych praktyk, przy szczególnym
udziale KSOW. To powinno stanowić również impuls do dyskusji na temat możliwości i głównych
przeszkód w realizacji projektów innowacyjnych.
Proponujemy rozpoczęcie tworzenia bazy danych projektów innowacyjnych realizowanych
w ramach osi 4 LEADER i przesyłanie informacji o tych projektach (na formularzu dostępnym
na stronie www.ksow.gov.pl) na adres mailowy:
ksow@minrol.gov.pl.
Joanna Gierulska
e-mail: Joanna.Gierulska@minrol.gov.pl

W artykule wykorzystano raport z prac grupy tematycznej ds. zachowania innowacyjnego charakteru podejścia Leader.
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Najciekawsze pakiety
turystyki wiejskiej
Po dwóch dekadach prób i doświadczeń z agroturystyką
wchodzimy coraz odważniej w etap sieciowania produktów
turystyki wiejskiej. Takie podejście ma być odpowiedzią na potrzeby
klientów turystyki wiejskiej, a także ma przyczynić się do rozwoju
usług świadczonych przez mieszkańców wsi. Odzwierciedleniem
słuszności przyjętego kierunku są zarówno dokumenty rządowe,
strategie lokalnego rozwoju oraz wnioski z licznych dyskusji
dotyczących rozwoju agroturystyki i rozwoju obszarów wiejskich.
Ponieważ proces budowy produktów turystyki
wiejskiej oraz ich marki trwa i dość intensywnie się
rozwija, również z udziałem LGD, pragniemy na łamach „Biuletynu” prezentować i w ten sposób
promować najnowsze produkty. Jedynym kryterium weryfikującym, jakie przyjęliśmy, to dostrzeżenie (docenienie) produktu w przedsięwzięciu
o charakterze konkursowym, zorganizowanym
co najmniej w regionie.
Nasz cykl rozpoczynamy od prezentacji zdobywcy I miejsca w konkursie na „najciekawszy
pakiet turystyki wiejskiej prezentowany podczas II Międzynarodowych Targów Turystyki

Walory przyrodnicze, krajobrazowe
i kulturowe województwa lubuskiego, na któ-

rego terenie w przeważającej części leży Kraina
Lasów i Jezior, stanowią o jego wysokiej atrakcyjności turystycznej i budują jego przewagę
konkurencyjną. Sama Kraina to obszar, który
rozciąga się na pograniczu trzech województw:
lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, a tworzą ją terytoria siedmiu gmin: Kotla,
Nowa Sól, Otyń, Siedlisko, Szlichtyngowa, Sława,
Wschowa. Cechą charakterystyczną jest tu duża
ilość lasów, z największym obszarem leśnym
znajdującym się w północno-zachodniej jej części tzw. puszczą tarnowską. W północnej części
znajduje się Pojezierze Sławskie, a od południa
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Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL” – „Nadodrzańska przygoda”. Jest to doskonały przykład kreatywności, pomysłowości oraz wspaniałej współpracy.
Mamy nadzieję, że prezentacja dobrych praktyk
turystyki wiejskiej na łamach „Biuletynu” okaże się
doskonałą szkołą tworzenia i zarządzania produktem, platformą wymiany doświadczeń, a także
źródłem inspiracji dla dalszych twórczych działań
na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.
Zapraszamy wszystkie regiony do współtworzenia tego cyklu. Sprawę prowadzi Katarzyna
Orzechowska, tel. 22 623 23 26.
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i zachodu LGD opływa rzeka Odra. Dodatkowym
atutem obszaru jest najcieplejszy w kraju klimat.
Potencjał ten nie jest jednak wykorzystany ze
względu na niedostateczną infrastrukturę wypoczynkową, zbyt słabą ofertę turystyczną i niewystarczającą promocję lokalnych zasobów.

Wino, turystyka jeździecka i sporty wodne

W celu wykorzystania wartości i możliwości
tego regionu kilka lat temu powstał produkt
pod nazwą „Nadodrzańska przygoda”. Każdy
jego element jest spójny z ofertą turystyczną
regionu oraz wykorzystuje naturalne warunki
geograficzno-przyrodnicze. W województwie
lubuskim, ze względu na sięgające XII wieku
tradycje, uprawa winorośli i wytwarzane z nich
produkty mają uzasadnione miejsce w promocji
regionu, czego potwierdzeniem jest Winobranie w Zielonej Górze.
Kolejny element to sport jeździecki, który jest
marką regionu ze względu na Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Ośrodek
ten jest znaną w całym kraju kuźnią pięcioboju.
Turystyka jeździecka, która jest nowym kierunkiem aktywnego wypoczynku na tych terenach,
wykorzystuje unikalne warunki do uprawiania tej
turystyki, na którą składają się: duża ilość różnorodnych dróg leśnych i polnych, możliwości biwakowania nad jeziorami, brak przemysłu, niewielkie
zagęszczenie ludności.
Trzecim, a zarazem spajającym elementem,
jest turystyka wodna, koncentrująca się na wykorzystaniu potencjału Odry. Oferta obejmuje
także sporty wodne, w tym żeglarstwo w oparciu o dużą liczbę jezior, a w szczególności na
największym w regionie Jeziorze Sławskim. Natomiast miasto Nowa Sól swoją promocję turystyczną opiera na położeniu nad Odrą i rozwoju infrastruktury na terenach nadodrzańskich,
z wycieczkami po rzece włącznie.

Geneza powstania produktu

Pomysłodawcami i organizatorami „Nadodrzańskiej przygody” są trzy gospodarstwa
agroturystyczne położone w dolinie Odry: Ośrodek Jazdy Konnej „Pegaz” z Lubięcina, ,,Winnica

Winobranie. | fot. Robert Koziarski

Kinga” ze Starej Wsi oraz Gospodarstwo Agroturystyczne „Sadyba” ze Starej Wsi. Znają się z lat
dzieciństwa, połączyły ich wspólne zainteresowania oraz miejscowość, w której mieszkają. Ponadto wszystkie trzy gospodarstwa prowadzą
działalność agroturystyczną w bezpośredniej
bliskości Odry. Elementy te, a także świadomość
potrzeby stworzenia spójnego wizerunku terenu
działania, który będzie interesujący pod względem turystycznym i krajoznawczym, zadecydowały o współpracy między gospodarstwami. Początkowo była to współpraca dwustronna, gdy
turystom korzystającym z usług jednego ośrodka przedstawiana była oferta innego, np. klientom jednego gospodarstwa agroturystycznego
proponowano zwiedzanie winnicy z degustacją
lokalnych produktów winiarskich. Natomiast
klienci winnicy byli informowani o atrakcjach
oferowanych przez agroturystyki np.: przejażdżki konne czy spływy kajakowe po Odrze. W tym
schemacie polegającym na wzajemnej promocji i wspólnym budowaniu wizerunku regionu
współpraca trwała kilka lat. Wieloletnie kontakty i współpraca zbudowały wzajemne zaufanie
i zrozumienie niezbędne do podjęcia wysiłku
stworzenia wspólnego produktu.
Niebagatelne znaczenie miało nabyte doświadczenie w obsłudze grup turystycznych

23

» aktualności
kresu budowy produktu turystyki wiejskiej oraz
jego marki organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego poszerzyły wiedzę nt. takiej działalności. Pokazały sposoby pozyskiwania klientów, poszerzyły obraz perspektyw oraz
wskazały regulacje prawne sieciowania produktu turystyki wiejskiej. W świetle nabytej wiedzy
i doświadczeń dostrzeżono konieczności rozwinięcia oferty i „Nadodrzańska przygoda” została
rozbudowana. Z pakietu jednodniowego stworzono ofertę dwudniową z noclegiem i dodatkowymi elementami, co pozwoliło zwiększyć liczbę
uczestników.

Charakterystyka produktu

Wyprawa konna wzdłuż rezerwatu bociana czarnego
starorzeczem Odry w górę rzeki | fot. Eryk Tietz

w turystyce kombinowanej, a także rozwinięcie
oferty poszczególnych gospodarstw o nowe
propozycje, które stały się niezbędnym elementem infrastruktury przedsięwzięcia. Należą
do nich np. rejsy statkiem po Odrze, które stały
się zwornikiem dwóch innych elementów: jazdy
powozami i zwiedzania winnicy oraz degustacji
jej wiktuałów.
Plany dotyczące stworzenia „Nadodrzańskiej
przygody” jako oferty zmaterializowały się podczas VII Targów Turystyki Zatur 2008 w Drzonkowie, gdzie po raz pierwszy oferta została zaprezentowana. Od razu spotkała się z dużym
zainteresowaniem. Jeszcze w tym samym roku
kilka grup skorzystało z tego pakietu, wówczas
jednodniowego. Pakiet zawierał kilkugodzinną
wyprawę wierzchem i bryczkami konnymi, rejs po
Odrze oraz poczęstunek w lokalnej winnicy. W ciągu dwóch lat, w trakcie kilku imprez, obsłużono
w ramach tego przedsięwzięcia ok. 100 osób.
W międzyczasie organizatorzy „Nadodrzańskiej przygody” przystąpili do nowotworzonej LGD, która została zawiązana w połowie
2008 roku. pod nazwą Stowarzyszenie Kraina
Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania. Przystąpienie do LGD ułatwiło dotarcie do informacji na temat tendencji w rozwoju agroturystyki
dzięki szkoleniom i warsztatom. Warsztaty z za-
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Obecnie oferta zawiera: dwa dni dobrej zabawy i niezapomnianych atrakcji, z jazdą powozami
konnymi po uroczyskach starorzecza Odry, rejs
statkiem po Odrze, zwiedzanie winnicy połączone z degustacją lokalnych win i innych produktów opartych na winorośli, jak np. marynowane
grona winne itp., rejs żaglówkami po Jeziorze
Sławskim. W planie jest też zwiedzanie samej Sławy i znajdującego się tam pałacu Rosenbergów,
a nocleg zapewniony jest w ośrodku Internauka,
położonym nad malowniczym jeziorem Tarnowskim Wielkim. „Nadodrzańska przygoda” odbywa się w okresie od maja do października.

Grupy docelowe

Obecna oferta skierowana jest do grup zorganizowanych, jak wycieczki szkolne, wyjazdy
integracyjne, składających się z 25–60 osób.
Koszt dwudniowego pobytu z całodziennym
wyżywieniem (potrawy ekologicznego pochodzenia, ognisko oraz specjały kuchni opartej na
winorośli) to wydatek rzędu 460 zł.

Sposób funkcjonowania

Pomimo spakietowanej oferty, każdy z elementów „Nadodrzańskiej przygody” funkcjonuje niezależnie w poszczególnych gospodarstwach agroturystycznych. Sieciowanie nadało
ekonomicznego sensu przyjazdom zorganizowanych grup, co spowodowało możliwość dalszego rozwoju gospodarstw. W związku z tym,
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Rejs statkiem po Odrze do Starej Wsi | fot. Kornel Balinowski

każde gospodarstwo w ramach produktu sieciowego wprowadza swój element, organizuje
go od początku do końca i bierze za niego odpowiedzialność. Wszelkie nakłady finansowe
związane z danym elementem ponosi konkretne gospodarstwo. Organizowanie całości, kontakt z klientem oraz promocję, biorą na siebie
solidarnie wszyscy uczestnicy projektu. Przyjęło się, że koordynacja terminów i kontakty oraz
zgłoszenia prowadzi gospodarstwo, do którego
zwrócił się klient.
Na stronach internetowych każdego z gospodarstw uczestniczących w sieciowaniu znajduje
się link informacyjny o „Nadodrzańskiej przygodzie”. W przyszłości planowane jest podpisanie
umowy z podmiotem zewnętrznym ds. marketingu, promocji i koordynacji turystycznej.

Perspektywy dalszego rozwoju

Aby oferta była jeszcze bardziej atrakcyjna
i szeroka, w planach jest nawiązanie współpracy
z kolejnymi podmiotami z terenu działania LGD.

Między innymi ze smażalnią ryb u Dutka w Sławie, Restauracją Stary Dworzec w Sławie – oferującą potrawy z dziczyzny, gospodarstwem rolnym z Borowca specjalizującym się w produkcji
serów kozich (z mleka kóz własnej hodowli) oraz
Browarem „Edi” we Wschowie – producentem
regionalnego piwa niepasteryzowanego.
Jak więc widać, pomysłów na poszerzenie
oferty nie brakuje, wciąż powstają nowe i wszystko wskazuje na to, że może to być dobrze prosperujące źródło dochodów na wsi. Organizatorzy
mają jednak nadzieję, że nastąpi jeszcze zmiana przepisów, które ujmą sieciowanie produktu
turystyki wiejskiej w ramy prawne. Dzięki temu
łatwiejsze byłoby dla różnych podmiotów organizowanie i sprzedawanie spakietowanych ofert.
Na podstawie materiałów otrzymanych od Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania, artykuł opracowała: Katarzyna Orzechowska
Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki
e-mail: katarzyna.orzechowska@minrol.gov.pl
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Krajowe Sieci Obszarów
Wiejskich – pomysły i przykłady
z innych krajów UE Prof. Michael Dower*
Obszary wiejskie Unii Europejskiej potrzebują działań rozwojowych.
Nie ma tu jednolitego wzorca. Obok wielkich jest wiele małych
gospodarstw, potrzebne jest więc różnicowanie działalności
gospodarczej.
Na niektórych obszarach głównym wyzwaniem może być np. ochrona cennych przyrodniczo mokradeł i wykorzystanie ich jako atrakcji turystycznej. W jeszcze innych – najważniejsze jest
doskonalenie sieci dróg lub dostarczenie szerokopasmowego internetu.

Jak zaktywizować wieś?

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich to
narzędzie, jakim mogą posłużyć się rządy w poszczególnych krajach po to, aby zainicjować
pozytywne działania na wsi. Część z tych działań mogą podejmować samorządy lokalne lub
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inne podmioty publiczne. Jednak wiele innych
zależy od aktywności rolników, małych przedsiębiorców, stowarzyszeń zajmujących się pracą społeczną czy spółdzielni. To te podmioty
są głównym czynnikiem zmian w rozwoju wsi.
Działania i fundusze w PROW są pomyślane
przede wszystkim jako pomoc dla tych podmiotów w podejmowanych przez nie inicjatywach.
Zatem sprawą kluczowej wagi jest posiadanie
przez nich wiedzy o PROW i zdolność do uczestniczenia w nim.
Z tego względu Unia Europejska oferując krajom członkowskim środki na finansowanie PROW,

» okiem eksperta
zachęciła rządy do tworzenia Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich. Celem KSOW może być zatem:
» zachęcanie wszystkich zainteresowanych
rozwojem wsi do podejmowania działań,
» zapewnianie skutecznego przepływu
informacji, wymiany pomysłów i dobrych
praktyk oraz promowanie współpracy między
różnymi aktorami,
» przekazywanie władzom informacji o tym,
czego oczekują aktorzy lokalni,
» podnoszenie świadomości i zdolności działania
wszystkich aktorów, zapewniając w ten sposób
bardziej efektywne wykorzystanie środków
i funduszy PROW.

Kto jest uczestnikiem?

Aby osiągnąć ten cel, Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich musi angażować wszystkich interesariuszy rozwoju obszarów wiejskich.
Mówiąc o „interesariuszach”, mam na myśli wszystkie te osoby, firmy i organizacje, które
mogą wziąć udział we wdrażaniu PROW. To od ich
działań zależy sukces programu. Potrzebują zatem informacji, wymiany pomysłów, wiedzy oraz
dobrych praktyk.
Aby to zapewnić, rząd może wykorzystać Krajową Sieć Obszarów Wiejskich jako formę partnerstwa z organizacjami reprezentującymi zainteresowanych lub świadczącymi im usługi. Wśród tych
organizacji mogą być stowarzyszenia lub związki
reprezentujące rolników, właścicieli ziemskich, właścicieli lasów i przedsiębiorców rolnych, izby gospodarcze i samorządy lokalne; organizacje pozarządowe najróżniejszego rodzaju; przedstawiciele
mniejszości etnicznych; uczelnie, instytuty badawcze, muzea itp. Wszystkie organizacje członkowskie mogą otrzymywać informacje, uczestniczyć
w działaniach organizowanych przez Sieć oraz mieć
zapewniony bezpośredni dostęp do Ministerstwa
i jego agend. Jednakże wszystkie Krajowe Sieci
traktują w szczególny sposób Lokalne Grupy Działania, finansowane w ramach Osi 4 RDP.

Struktura Sieci

Nie ma standardowego formatu KSOW – sieci
w poszczególnych krajach różnią się od siebie.

Rolę wiodącą pełni zwykle Ministerstwo Rolnictwa, które odpowiada za kształtowanie i nadzór
nad wdrażaniem PROW, za prawidłowe wykorzystanie środków UE i krajowych oraz za skuteczne
tworzenie więzi ze wszystkimi interesariuszami.
Ministerstwo tworzy Sieć i zapewnia środki na jej
działania poprzez Ośrodek Wsparcia lub Sekretariat Sieci, którego zadaniem jest animowanie sieci.
W niektórych krajach, Ośrodek Wsparcia znajduje
się w samym Ministerstwie lub w jednej z jego
agend. W innych – zadanie to bywa powierzane
organizacji pozarządowej lub firmie.
Członkami KSOW są wyżej opisane organizacje reprezentujące interesariuszy. Sposób ich
zaangażowania jest różny w zależności od kraju.
Ich przedstawiciele mogą zasiadać w formalnym
Komitecie Sterującym lub Grupie Roboczej sieci;
uczestniczyć w grupach tematycznych, brać udział
w spotkaniach, wizytach studyjnych, konferencjach, forach internetowych, szkoleniach i innych
działaniach, zarówno jako odbiorcy jak i jako aktywni inicjatorzy. Może też istnieć wyodrębniona
podsieć Lokalnych Grup Działania. Każda z KSOW
jest też powiązana z Europejską Siecią Obszarów
Wiejskich, zlokalizowaną w Brukseli, a także z Krajowymi Sieciami w innych krajach UE.

Przykłady

Aby zilustrować te zasady w praktyce, chciałbym podzielić się z czytelnikami przykładem
funkcjonowania Krajowych Sieci Obszarów
Wiejskich w moim własnym kraju, Wielkiej Brytanii. Istnieją tu cztery główne sieci – w Anglii,
Irlandii Północnej, Szkocji i Walii – oraz łącząca
je sieć ogólnobrytyjska. Każda z czterech KSOW
ma własną stronę internetową i własny program
działania. Opiszę pokrótce, w jaki sposób działają
sieci w Irlandii Północnej, Szkocji i Walii.
Irlandia Północna. Zadaniem północnoirlandzkiej KSOW jest „dodawanie wartości do
środków PROW poprzez zapewnienie dostępu
wszystkich zainteresowanych do szkoleń, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk”. Sieć zapewnia informacje na temat PROW; poszukuje i upowszechnia dobre praktyki; organizuje szkolenia
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i wsparcie dla różnego typu interesariuszy; pomaga Lokalnym Grupom Działania w nawiązywaniu współpracy zarówno w obrębie kraju, jak i za
granicą; a także zapewnia możliwości współpracy
w sieci w różnej postaci – „na żywo” albo poprzez
stronę internetową www.ruralnetworkni.org.uk.
Sieć jest prowadzona przez organizację społeczeństwa obywatelskiego Rural Development
Council. Zarejestrowało się w niej 75 organizacji członkowskich. Uczestniczą oni w wizytach
studyjnych, aby zapoznać się z praktycznymi
przykładami działań finansowanych z obecnego PROW lub poprzednich. Ostatnio odbyły się
np. wizyty w gospodarstwie hodowli bydła mięsnego, finansowanego z Osi 1, gospodarstwie leśnym utworzonym dzięki wsparciu z Osi 2, oraz
w zabytkowym budynku przekształconym w świetlicę wiejską w ramach Osi 3.
Grupa tematyczna poświęcona Odnowie Wsi
spotyka się w różnych miejscowościach, aby
zapoznać się z praktyczną realizacją tego działania. Rural Development Council wydaje broszury, comiesięczny Biuletyn oraz okresowe raporty, dzięki którym członkowie sieci dowiadują
się o wydarzeniach, zrealizowanych projektach,
oraz o możliwościach udziału w wymianie krajowej i międzynarodowej, na przykład z organizacjami po drugiej stronie granicy, w Republice
Irlandzkiej.
Szkocja. Szkocka Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich „ma na celu tworzenie połączeń między zróżnicowanymi podmiotami szkockiej wsi
i promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego”. Sieć prowadzi Szkocka Rada Organizacji Pozarządowych. Od listopada 2009 do
maja 2010 Rada zorganizowała serię 20 regionalnych wydarzeń w różnych częściach Szkocji,
aby „promować współpracę osób, firm, organizacji, społeczności i sektorów w różnych regionach kraju”. Wydawany jest też cotygodniowy
biuletyn Rural Network News, rozsyłany za pomocą e-maili.
Strona internetowa szkockiej KSOW (www.
ruralgateway.org.uk), zawiera wiele informacji
i dużo okazji do włączenia się w działania po-
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dejmowane przez Sieć. Jest tam m.in. tablica
ogłoszeń, forum dyskusyjne, prowadzone są
regularne badania opinii członków Sieci, blogi
na temat szkockiej wsi, galeria z setkami zdjęć:
od krajobrazów poprzez świetlice wiejskie do
projektów społecznych, filmy wideo o najróżniejszej tematyce, od turystyki do sportów zimowych i wspólnego użytkowania ziemi, oraz
baza danych o projektach, która pomaga dowiedzieć się, co robią inni i znaleźć inspirację
dla kolejnych działań.
Walia. Walijska KSOW „wspiera wymianę
wiedzy i doświadczeń między wszystkimi zaangażowanymi w realizację Walijskiego Planu
Rozwoju Wsi”. Ponadto „pomaga w kreowaniu
wartości dodanej do istniejących funduszy, poprzez zapewnienie, że wszyscy zainteresowani PROW mogą skorzystać z dobrych praktyk
i wzorców, zarówno na poziomie decyzyjnym,
jak i przez osoby, grupy i organizacje działające lokalnie”. Sieć prowadzi zespół w ramach
Welsh Assembly Government Office (podmiot
publiczny), a jej pracą kieruje Grupa Sterująca
składająca się z 15 delegatów wybranych przez
organizacje członkowskie.
Sieć zapewnia szkolenie, nadzór mentorski, wsparcie i informacje dla Lokalnych Grup
Działania, a także współpracę krajową i międzynarodową. Jej strona internetowa, (www.
wales.gov.uk/ruralnetwork) oferuje m.in. bazę
danych i narzędzia do poszukiwania partnerów dla lepszej komunikacji i współpracy
między członkami sieci. Aktywne są trzy Grupy Tematyczne, realizujące wyjazdy studyjne
do projektów związanych z tematem, którym
zajmuje się dana grupa. Na przykład grupa
zajmująca się energią odwiedziła hydroelektrownię, farmę wiatrową będącą własnością
społeczności lokalnej oraz projekt wykorzystania energii słonecznej. Grupa zajmująca się
turystyką odwiedziła gospodarstwo agroturystyczne oraz centrum turystyczne stworzone w dawnej kopalni węgla. Grupa zajmująca
się żywnością uczestniczyła w prezentacji na
temat projektów dotyczących łańcucha prze-
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twórstwa i dystrybucji oraz odwiedziła punkty sprzedaży bezpośredniej.
Wielka Brytania. Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich Wielkiej Brytanii pomaga w realizacji
czterech Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w 4 wymienionych regionach, a także zapewnia połączenie między sieciami Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. To pozwala na
wymianę praktyk i doświadczeń między nimi.
Strona internetowa brytyjskiej KSOW (www.
uknationalnruralnetwork.org.uk) zawiera informację o możliwości uczestniczenia w projektach
międzynarodowych. Są tam oferty współpracy
z Lokalnymi Grupami Działania w całej Wielkiej
Brytanii oraz w innych krajach UE. Wśród podejmowanych działań są też m.in. projekty dotyczące przedsiębiorczości wiejskiej kobiet, obszarów
światowego dziedzictwa oraz wymiany między
rolnikami.

*Michael Dower jest profesorem
rozwoju obszarów wiejskich na
Uniwersytecie Gloucestershire
w Anglii. Jest jednym z twórców
i pierwszym koordynatorem
PREPARE – Partnership for Rural
Europe (Partnerstwo dla Wsi
Europejskiej). Partnerami PREPARE
są pozarządowe sieci organizacji
wiejskich we wszystkich nowych
krajach członkowskich z Europy
Środkowej; wśród nich znajduje
się Forum Aktywizacji Obszarów
Wiejskich (FAOW), którego
powstanie w roku 2002 odbyło się
przy wsparciu PREPARE. Michael
Dower był doradcą rządów
Rumunii i Chorwacji w zakresie
tworzenia formalnych Krajowych
Sieci Obszarów Wiejskich w tych
krajach.
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Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
w Niemczech
Niemiecka Sieć Obszarów Wiejskich (DVS) jest jedną z najlepiej
rozwiniętych w Unii Europejskiej. Wynika to m.in. z faktu, że
stanowi ona kontynuację prężnie działającej w poprzednim okresie
programowania Sieci Leader+. Jak się to „robi” w Niemczech?
Jaka jest struktura Sieci i jak przebiega realizacja Planu Działania?
Jaka jest WIĘC recepta na efektywnie działającą sieć?
Poniższy artykuł, powstały w oparciu o materiały
udostępnione przez DVS i rozmowy z jej pracownikami, jest próbą odpowiedzi na te pytania.

Od Sieci LEADER+ do Sieci Obszarów
Wiejskich

Podczas gdy Polska zbiera dopiero pierwsze doświadczenia co do funkcjonowania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich, w Niemczech już w poprzednim okresie programowania istniała Sieć LEADER+.
Utworzenie Niemieckiej Sieci Obszarów Wiejskich
(Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume,
DVS) polegało zatem na rozszerzeniu zakresu działalności i dostosowaniu funkcjonującej efektywnie
w latach ubiegłych Sieci LEADER+ do wymogów
krajowych sieci, określonych w Rozporządzeniu
Rady (WE) 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Zmiany dotyczyły przede wszystkim struktury administrującej Siecią. Funkcję tę pełni
Wydział 322 – Rozwój strukturalny na obszarach wiejskich – usytuowany w Departamencie
ds. Rynków Rolnych, Handlu Zagranicznego
i Obszarów Wiejskich Federalnego Urzędu Rolnictwa i Wyżywienia. Urząd ten, utworzony
w 1995 roku, zatrudnia ok. 1000 pracowników, podlega Federalnemu Ministrowi Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów oraz realizuje zadania
zlecone, należące do właściwości Federalnego Ministra. Wydział 322 stanowi odpowiednik polskiego
Sekretariatu Centralnego KSOW.
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W procesie przekształcania Sieci LEADER+ w Sieć
Obszarów Wiejskich w Wydziale 322 zwiększono
liczbę pracowników z 6 do 15. Zatrudniono referentów odpowiedzialnych za działalność Sieci w 1,
2 i 3 osi EFRROW, a także dodatkowy personel organizacyjny. Rysunek poniżej przedstawia aktualną
strukturę Wydziału 322.
W Niemczech, inaczej niż w Polsce, nie funkcjonują sekretariaty regionalne Sieci. Partnerami
w poszczególnych krajach związkowych są koordynatorzy programów rozwoju obszarów wiejskich,
będący pracownikami landowych ministerstw
rolnictwa. W kilku krajach związkowych utworzono w strukturze ministerstw rolnictwa stanowiska
ds. sieci obszarów wiejskich. Koszty osobowe pokrywane są jednak nie z budżetu niemieckiej Sieci,
lecz z budżetu programu rozwoju obszarów wiejskich danego landu.
Zespół administrujący Niemiecką Siecią Obszarów Wiejskich
dr Jan Swoboda
Dyrektor

Stefan Kämper

Zastępca dyrektora

MEDIA

OSIE EFRROW

ORGANIZACJA

strona www
2 stanowiska

1 stanowisko

Oś 1

Controlling,PR,logistyka
1 stanowisko

newsletter
1 stanowisko

1 stanowisko

Oś 2

Finanse, logistyka
1 stanowisko

Magazyn LandInForm
1 stanowisko

2 stanowiska

Oś 3

Organizacja imprez
1 stanowisko

Oś 4 – LEADER

Sekretariat
1 stanowisko

2 stanowiska
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Podstawy funkcjonowania

Z uwagi na federalistyczną strukturę Niemiec
(złożonych z 16 krajów związkowych posiadających
znaczne uprawnienia legislacyjne) funkcjonuje tam
14 różnych programów rozwoju obszarów wiejskich.
Wspólne programy mają: Brandenburgia i Berlin
oraz Dolna Saksonia i Brema. Poza 14 programami
rozwoju obszarów wiejskich Komisja Europejska
zaakceptowała w przypadku Niemiec 15 program
– Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (Nationales Netzwerk für den ländlichen Raum Deutschland), wspólny dla wszystkich krajów związkowych. Stanowi on
podstawę funkcjonowania niemieckiej Sieci. Opisuje
ogólnie główne zasady i sposób prowadzenia działalności przez Sieć.
W programie został więc zapisany także Ramowy Plan Działania, obejmujący główne zadania Sieci
i metody ich realizacji. W Wydziale 322 opracowuje
się ponadto coroczne kalendarium przedsięwzięć
organizowanych w ramach Sieci. Składają się na nie:
konferencje, seminaria, warsztaty, stoiska na targach
i spotkania grup roboczych. Kalendarium obejmuje
okres od kwietnia bieżącego roku do marca roku
następnego. Zespół administrujący Siecią przedkłada projekt kalendarium, opracowany we współpracy z partnerami Sieci, do zatwierdzenia Komitetowi
Monitorującemu Niemiecką Sieć Obszarów Wiejskich. W ten sposób zagwarantowana jest przejrzystość w kwestii wyboru przedsięwzięć finansowanych w ramach Sieci oraz racjonalność ponoszonych
przez nią wydatków.
Lp.

Działanie

Kwantyfikator

1.

Organizacja warsztatów

3–4 rocznie (maks. 40 uczestników)

2.

Organizacja seminarów

3–4 rocznie (maks. 50 uczestników, maks. czas trwania 3 dni)

3.

Organizacja konferencji

1 rocznie (liczba uczestników nieograniczona)

4.

Organizacja spotkań grup roboczych

2 razy do roku

5.

Szkolenie na LGD

2–3 rocznie (15 uczestników)

6.

Opisy projektów będących przykładami
dobrych praktyk i umieszczenie ich
10 rocznie
w bazie danych na stronie internetowej

7.

Współpraca międzynarodowa

2–3 artykuły roczne do magazynu Europejskiej Sieci
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
2–3 wspólne przedsięwzięcia z partnerami z innych sieci
(przez cały okres programowania)
4–5-krotny udział w przedsięwzięciach organizowanych
przez inne sieci (przez cały okres programowania)

8.

Publikacja magazynu LandInForm

4 wydania rocznie w nakładzie 8500 egz.

9.

Newsletter

6 wydań rocznie

10.

Public relations

1000 DVD z prezentacjami projektów, gadżety (długopisy)

Wybrane elementy Planu Działania DVS.

Komitet Monitorujący

W celu realizacji programu Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich został – zgodnie z artykułem 77 rozporządzenia 1698/2005 – powołany Komitet Monitorujący, złożony z przedstawicieli instytucji centralnych
i landowych. Komitet Monitorujący zatwierdza roczne sprawozdanie z pracy Sieci oraz przyjmuje kalendarium przedsięwzięć na następny rok.

Plan Działania

Rozdział 6 programu Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich nosi tytuł „Plan Działania Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Pytani o Plan Działania pracownicy
Wydziału 322 odsyłają do tej części programu. Zawiera ona ogólny opis działań realizowanych w ramach Sieci. Unikanie formalnych ram oraz nadmiernej
szczegółowości co do sposobów i zasad działania
sieci jest, zdaniem pracowników zespołu administrującego, warunkiem jej właściwego funkcjonowania
i rzeczywistej realizacji przypisanych jej celów. Plan
Działania zapisany w programie odnosi się do całego
okresu istnienia Sieci. Jedynie kalendarium imprez organizowanych w jej ramach ma formę odrębnego dokumentu, opracowywanego corocznie. Propozycje
do kalendarium pochodzą zarówno od pracowników
zespołu administrującego, jak i ze strony poszczególnych partnerów Sieci. Dlatego obejmuje on seminaria i konferencje organizowane w wielu różnych częściach Niemiec. Projekt opracowany przez zespół jest
dyskutowany i zatwierdzany przez Komitet Monitorujący. Kalendarium ma charakter wiążący. Nie ma też
możliwości dodatkowych zmian bądź finansowania
z budżetu Sieci imprez, które nie są w nim uwzględnione.
Kalendarium na rok 2010/11 obejmuje 15 seminariów i konferencji, poświęconych głównie kwestiom
zmian klimatycznych, relacji klimat – rolnictwo i bioenergii.

Realizacja zadań określonych
w Planie Działania

Pracownicy zespołu administrującego, odpowiedzialni za poszczególne osie EFRROW, zajmują
się w dużej mierze pracą analityczną. Wielość programów rozwoju obszarów wiejskich w Niemczech
powoduje, że istnieje konieczność ich porównania
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i zbadania pod kątem możliwości uzyskania wsparcia na realizację różnych kategorii projektów. Aby
szukać możliwości współpracy transgranicznej
i transnarodowej pomiędzy LGD, analizuje się programy innych krajów członkowskich UE.
DVS jest członkiem licznych grup roboczych
i gremiów doradczych, funkcjonujących na szczeblu federalnym i wspólnotowym. Udział w posiedzeniach tych gremiów jest pomocny przy opracowywaniu koncepcji seminariów, warsztatów
i szkoleń organizowanych przez zespół administrujący, tak by dotyczyły one najbardziej aktualnych
i najszerzej dyskutowanych kwestii. Celem, który
stawia sobie w tym kontekście DVS, jest dążenie do
jak największej liczby przedsięwzięć interdyscyplinarnych, tzn. obejmujących problematykę więcej
niż jednej osi EFRROW.
Przy pomocy partnerów działających na szczeblu
lokalnym/regionalnym pracownicy zespołu administrującego identyfikują i dokonują analizy dobrych
praktyk. W czasie kolejnego etapu rozpowszechniają informacje o innowacyjnych projektach za pośrednictwem mediów, przede wszystkim wydawanych przez DVS, magazynu i newslettera.
Niemiecka Sieć stara się w ostatnim czasie pogłębić współpracę z sieciami funkcjonującymi w pozostałych państwach członkowskich UE. Obecnie
jej poziom, w odniesieniu przede wszystkim do
pierwszej i drugiej osi, jest – zdaniem pracowników
zespołu administrującego – niewystarczający. Z racji
wspólnoty językowej najbardziej intensywną współpracę rozwinięto dotychczas z Austrią. Na początku
maja br. DVS i Sieć Obszarów Wiejskich Austrii zorganizowały wspólnie w Passau (Bawaria) konferencję
pt.: „Działania rolnośrodowiskowe środkiem ochrony klimatu?” Na warsztaty i seminaria organizowane
przez DVS regularnie są zapraszani także przedstawiciele Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich z Holandii i Luxemburga.

Finansowanie

Budżet przeznaczony na wdrażanie mechanizmów EFRROW w Niemczech wynosi 17,9 miliardów
euro. Pomoc Techniczna obejmuje 193,2 mln euro,
z czego 6,8 mln euro zaplanowano na potrzeby Niemieckiej Sieci Obszarów Wiejskich.
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Magazyn „LandInForm”
Zespół administrujący DVS wydaje kwartalnik pt. „LandInForm” w nakładzie 10,5 tys. egzemplarzy. Jest to około 50-stronicowy magazyn, którego struktura obejmuje: słowo wstępne (dr Jan Svoboda – Dyrektor DVS),
temat numeru, krótkie informacje o ciekawych projektach zagranicznych
sieci, wskazówki do korzystania z serwisu internetowego DVS, prezentacje
dobrych praktyk, prezentacje partnerów Sieci, recenzje nowowydanych
książek i publikacji z zakresu szeroko rozumianego rozwoju obszarów
wiejskich oraz zapowiedzi przedsięwzięć organizowanych w ramach Sieci.
Przyjrzyjmy się bliżej sposobowi prezentacji tematu przewodniego na
przykładzie wydania 1/2010 – „Młodzież na obszarach wiejskich”. Temat
taki obejmuje zwykle od 10 do 15 artykułów, odróżniających się formatem
graficznym od pozostałych publikacji magazynu. W tym przypadku prezentację tematu rozpoczynają artykuły Cristiny Schröder, Federalnej Minister ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży oraz Ilse Aigner, Federalnej
Minister Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów. Autorki obu
artykułów starają się przekonać młodych ludzi do pozostania na wsi oraz
przedstawiają działania kierowanych przez nie resortów na rzecz wspierania młodzieży na obszarach wiejskich. Następnie znajdujemy kilka artykułów poświęconych ocenie aktualnej sytuacji młodzieży na wsi. Christina
Westphal z Centrum Badań Przemian Demograficznych w Rostocku opisuje problemy demograficzne Niemiec, wśród których jednym z najbardziej
niepokojących jest rosnąca migracja wykwalifikowanych młodych ludzi
z obszarów wiejskich do większych ośrodków. Jana Kellermann z Fundacji Demokratyczna Młodzież prezentuje rezultaty marcowej „Konferencji
dla zaangażowanej młodzieży ze wschodnich Niemiec”, w trakcie której
ok. 100 młodych ludzi dyskutowało na temat perspektyw dla młodzieży
na obszarach wiejskich. Pozostałe artykuły dotyczą sposobów poprawy
aktualnej sytuacji, prezentują zarówno potencjalne rozwiązania, jak
i konkretne już wdrożone projekty. Tę część otwiera artykuł Brigitte Wotha z Biura Rozwoju Regionalnego Badenii-Wirtembergii, prezentujący
możliwości poprawy jakości życia młodych kobiet na obszarach wiejskich,
i zapobiegający ich odpływowi do miast. Poszczególne postulaty – poprawa szans rozwoju zawodowego dla dziewcząt i młodych kobiet, Gender
Mainstreaming, zwiększenie mobilności w czasie wolnym – wzmocnione
zostały konkretnymi przykładami, funkcjonującymi już w Badenii-Wirtembergii. Ponadto w tej części znajdujemy artykuł prezentujący cele
i działalności Związku Niemieckiej Młodzieży Wiejskiej, a także założenia
i dotychczasowe osiągnięcia akcji „Nazywam się człowiek”. Ta druga
działalność ma na celu przeciwdziałanie prawicowemu ekstremizmowi,
charakterystycznemu dla wielu miejscowości wschodnich landów, w tym
także położonych na obszarach wiejskich.
Na przykładzie prezentacji sytuacji młodzieży wiejskiej i jej perspektyw na przyszłość w magazynie „LandInForm” widać wyraźnie, jak rozumiana jest kooperacja w ramach Sieci Obszarów Wiejskich w Niemczech.

» aktualności
Do opracowania tematu przewodniego zapraszani są partnerzy z różnych
części kraju, z różnych szczebli, reprezentujący zarówno administrację, jak
i instytucje naukowe czy organizacje pozarządowe. Współpraca w ramach
Sieci nie oznacza w Niemczech formalnego partnerstwa. Nie prowadzi się
tam wykazu partnerów, nie ma w związku z tym także formularza zgłoszeniowego ani deklaracji członkowskiej. Ważniejsza jest realna współpraca i współdziałanie przy realizacji konkretnych projektów.

Platforma internetowa
Wraz z przekształceniem Sieci LEADER+ w Sieć Obszarów Wiejskich,
uruchomiona została na początku 2007 roku platforma internetowa nowej
Sieci. Ponieważ stanowi ona jeden z najważniejszych kanałów komunikacji
pomiędzy partnerami w Sieci, stale prowadzone są prace nad jej udoskonaleniem i rozszerzeniem zakresu informacji i usług dostępnych za pośrednictwem strony www.netzwerk-laendlicher-raum.de. Nowości na stronie
prezentowane są w kolejnych wydaniach magazynu „LandInForm”.
Głównymi celami administratorów strony jest jej przejrzystość oraz
wszechstronność zawartych tam informacji – i na nie jest położony akcent. W związku z tym na drugi plan schodzi layout strony – skromny
i stonowany w barwach. Dostęp do poszczególnych informacji odbywa się
przede wszystkim poprzez 5 głównych zakładek: Kulisy, Regiony, Przykłady, Partnerzy i Serwis.

Newsletter „landaktuell”
Co dwa miesiące do wszystkich zainteresowanych (zgłoszenie odbywa się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej)
wysyłany jest newsletter „landaktuell”, pełniący rolę swego rodzaju giełdy informacji czy też tablicy ogłoszeń. Jest to dokument PDF obejmujący
od 8 do 12 stron (podzielonych na dwie szpalty), w którym hasłowo są poukładane informuje o aktualnościach z zakresu WPR, obecnie prowadzonych projektach badawczych, konkursach, przykładach dobrych praktyk,
pozostałych programach wspólnotowych dotyczących rozwoju regionalnego i najnowszych publikacjach. W newsletterze publikowane są także
ogłoszenia LGD w związku z poszukiwaniem partnerów do planowanych
projektów. Struktura wszystkich informacji w newsletterze jest jednolita:
tytuł, krótki opis (średnio ok. 500 znaków) i link do strony, na której można
uzyskać szczegółowe informacje. Aktualne i poprzednie wydania newslettera są także umieszczane na stronie internetowej DVS.
Sieci obszarów wiejskich o zasięgu regionalnym również mogą wydawać własne newslettery, połączone z newsletterem DVS lub dystrybuowane indywidualnie. Na stronie internetowej DVS można pobrać wzór
formatu graficznego w formie dokumentu WORD, po to by wszystkie
newslettery miały jednolitą formę. W sieci, podobnie jak w Federalnym
Ministerstwie Rolnictwa i podległych mu urzędach, obowiązuje bowiem
corporate design.

Finansowanie Niemieckiej Sieci Obszarów Wiejskich
Budżet krajowy

EFRROW

na struktury
potrzebne do
prowadzenia sieci
na realizację Planu
Działania włącznie
z ewaluacją

Recepta na efektywną sieć
obszarów wiejskich

Pracownicy Niemieckiej Sieci Obszarów Wiejskich zapytani o czynniki, które ich zdaniem decydują o sukcesie i efektywności sieci obszarów wiejskich wskazali na:
» włączenie do sieci jak największej liczby
podmiotów zaangażowanych w rozwój
obszarów wiejskich;
» stworzenie platformy współpracy i wymiany
doświadczeń pomiędzy partnerami,
w szczególności pomiędzy podmiotami
prowadzącymi działalność na obszarach wiejskich
a strukturami wdrażającymi wspólnotowe
instrumenty na rzecz rozwoju regionalnego;
» właściwą identyfikację potrzeb podmiotów
tworzących sieć i dostosowanie do nich działań
realizowanych w ramach sieci;
» transparentny charakter prowadzonej działalności
i wysoki poziom akceptacji społecznej. Jako
że sieć należy do działań „miękkich”, a więc często
też trudno mierzalnych, i zdarza się,
że zasadność wydatkowania środków EFRROW
na ten cel jest kwestionowana, szczególnie
ważne jest stworzenie jej pozytywnego
wizerunku, w przejrzysty sposób wydatkującej
swój budżet. Nie bez powodu więc niemiecka
sieć ma maksymalnie ograniczony budżet
na gadżety (wyłącznie długopisy z logo DVS)
i minimalistyczny layout strony internetowej.
Administratorzy sieci są zadowoleni z rezultatów
jej funkcjonowania. Myślę, że mają ku temu powody.
Także z perspektywy zewnętrznego obserwatora
niemiecka koncepcja sieci obszarów wiejskich jest
przekonywująca.
Dorota Białczak
e-mail: Dorota.Bialczak@minrol.gov.pl
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Minister Artur Ławniczak razem z laureatami konkursu na najlepszy esej i plakat promujący PROW | fot. PROW

Aspiracje edukacyjne i zawodowe
młodzieży wiejskiej
Obecnie nie trzeba już prawie nikomu tłumaczyć, jakie znaczenie ma
poziom wykształcenia dla przyszłej ścieżki zawodowej ZARÓWNO
DLA POJEDYNCZYCH OSÓB, jak i dla rozwoju całych społeczeństw.
Jak na tym tle przedstawia się sytuacja młodzieży wiejskiej w Polsce? Jakie są jej aspiracje
edukacyjne, jakie ma to konsekwencje dla kariery zawodowej i czym są uwarunkowane dokonywane wybory? Jak te wybory lokują się na tle
decyzji podejmowanych przez młodzież miejską? Odpowiedzi na te pytania wynikają z badań prowadzonych od kilku lat przez Instytut
Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
(IRWiR PAN).

Mniejszy dystans między wsią a miastem

Badanie te wskazują na postępujący od kilkunastu lat proces zmniejszania się luki edukacyjnej
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pomiędzy ludnością wiejską i miejską, co dotyczy
w szczególności młodszych pokoleń. Pomimo
pozytywnych zmian w tym zakresie różnica edukacyjna nadal jest znacząca. W 2007 r. odsetek
ludności w wieku 15 lat i więcej z wyższym wykształceniem wynosił na wsi 7,2 proc., a w miastach 19,3 proc. Formalnie więc różnica ulega
zmniejszeniu, jednak nadal jest duży rozdźwięk
co do jakości wykształcenia. Wynika to przede
wszystkim z wyborów ścieżki edukacyjnej przez
młodzież wiejską, najczęściej mniej prestiżowej
niż w przypadku młodzieży z miast. W efekcie
wpływa to w przyszłości na mniej atrakcyjny rozwój zawodowy i relatywnie mniejsze zarobki.

» aktualności

W ślady rodziców

Pierwotnym czynnikiem decydującym o dokonywanych wyborach ścieżki edukacyjnej
przez młodzież wiejską jest stopień wykształcenia rodziców. W stosunku do młodzieży miejskiej
jest on mniej korzystny, gdyż rodzice wiejskich
nastolatków dwukrotnie częściej posiadają wykształcenie poniżej średniego i prawie trzykrotnie rzadziej wykształcenie wyższe niż rodzice
młodzieży z miast. Poziom wykształcenia rodziców wpływa na horyzonty myślowe/intelektualne młodzieży wiejskiej, czy też sposób
postrzegania otaczającej rzeczywistości. W konsekwencji także w głównej mierze determinuje
status ekonomiczny rodzin. Z tego punktu widzenia młodzież miejska jest wyraźnie uprzywilejowana, co znajduje także odzwierciedlenie
w późniejszym jej statusie edukacyjnym.

Gorsze szkoły poza miastami

Drugim, co do ważności, czynnikiem różnicującym ścieżki edukacyjne młodzieży wiejskiej
jest nadal miejsce zamieszkania. I to pomimo
zwiększenia dostępności do edukacji, która miała miejsce w kilkunastu ostatnich latach. Wiejskie pochodzenie ciągle wpływa na wybór „gorszych” dróg edukacji szkolnej, a w konsekwencji
zmniejsza szanse na osiągnięcie w przyszłości
wysokiej pozycji społecznej.
Młodzież wiejska dwukrotnie częściej od
miejskiej wybiera szkoły średnie o zawodowym profilu i ponad dwukrotnie rzadziej wyraża zainteresowanie nauką w liceach ogólnokształcących. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę
chęci do kontynuowania nauki na wyższych
studiach, to dystans w stosunku do młodzieży wiejskiej jest niewielki. Naukę chce kontynuować 85 proc. młodzieży wiejskiej w wieku
19 lat, podczas gdy spośród młodzieży miejskiej
– około 91 proc. Spośród nich na uczelniach wyższych chce studiować 65 proc. wiejskiej młodzieży,
w tym 17 proc. myśli nawet o zdobyciu wykształcenia „wyższego plus” (drugi fakultet, studia podyplomowe i/lub doktoranckie). Dla porównania
– młodzież z dużych miast ma analogiczne plany
na poziomie odpowiednio 77,5 proc. oraz 23 proc.

Nagrodzone prace plastyczne autorstwa młodzieży ze szkół rolniczych. | fot. PROW

Różne ambicje

Wyniki badań dotyczące aspiracji zawodowych młodzieży wiejskiej wskazują na mniej
ambitne plany w stosunku do młodzieży miejskiej. Przejawiają się one w znacznie mniejszym
udziale w badanej zbiorowości deklarujących
wybór atrakcyjnych zawodów, czy też aspirowania do obejmowania stanowisk, które wymagają bardzo wysokich kwalifikacji, dużej odpowiedzialności czy wysokiego ryzyka. Plany takie ma
około 30 proc. młodzieży wiejskiej oraz około
43 proc. młodzieży miejskiej.
Młodzież mieszkająca na wsi znacznie częściej uważa za wystarczające osiągnięcie średniego szczebla kariery, a zwłaszcza takiego jej
przebiegu, który nie stawia zbyt wygórowanych
wymagań profesjonalnych czy osobowościowych.
Dr Mirosław Drygas
Zastępca Dyrektora IRWiR PAN
e-mail: mdrygas@irwirpan.waw.pl
W tekście wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych
w IRWiR PAN pod kierownictwem prof. dr hab. Krystyny Szafraniec, kierownika Zakładu Socjologii Młodzieży i Edukacji
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» Warto wiedzieć

FARNET Support Unit – punkt
kontaktowy Europejskiej Sieci
Obszarów Zależnych od Rybactwa
Poczynając od okresu programowego 2007-2013, kraje członkowskie
UE mogą – w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego – realizować
działania zbliżone do podejścia LEADER w rozwoju obszarów wiejskich.
Jest to tak zwana Oś 4 Programu Operacyjnego „RYBY”. Jej celem
jest zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Zasady Osi 4 EFR

Są one bardzo zbliżone do zasad Osi 4 (LEADER) w Europejskim Funduszu Rolnym Rozwoju Obszarów Wiejskich: lokalne społeczności
określają granice swojego obszaru (terytorium),
budują partnerstwo – Lokalną Grupę Rybacką
(w której ważną rolę powinni odgrywać przedstawiciele środowisk rybackich), wypracowują
wspólną strategię rozwoju, a następnie dosta-
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ją środki na finansowanie konkretnych projektów. Przewidziane są też działania wspierające
współpracę pomiędzy Lokalnymi Grupami Rybackimi, zarówno w kraju jak i za granicą.

Realizacja Osi 4 w Polsce

Warto wiedzieć, że Polska przeznaczyła na
Oś 4 najwięcej środków spośród wszystkich krajów unijnych. Oznacza, że nasze LGR będą sta-

» Warto wiedzieć
nowiły znaczącą siłę wśród grup europejskich
(które nazywamy FLAG – Fisheries Local Action
Groups), zarówno pod względem liczebności,
jak i środków finansowych przypadających na
grupę (które mogą wynieść kilka, a nawet kilkanaście milionów euro na cały okres realizacji
programu). Ze środków Osi 4 w Polsce będą mogły korzystać grupy zlokalizowane na wybrzeżu,
jak też śródlądowe. Aktualnie w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są prace
zmierzające do wyboru grup, które otrzymają
dofinansowanie z Osi 4.

Oś 4 w ujęciu europejskim

Jeśli chodzi o sytuację w całej UE, to podejście Osi 4 wybrało do realizacji 21 krajów. Są
w nich jednak ogromne różnice: niektóre kraje
przeznaczyły na to podejście tylko niewielkie
fundusze (poniżej 1 mln euro na grupę), inne
– jak Polska – znacznie więcej. W niektórych
państwach podejście Osi 4 jest wdrażane w całości przez Lokalne Grupy Działania w programie LEADER, w innych natomiast tworzone są
nowe grupy (czasem jest to świadoma decyzja,
jak np. regionalnego rządu w Galicji, żeby pozwolić społecznościom mieszkającym na wybrzeżu zapoznać się z podejściem terytorialnym, z którym do tej pory nie miały styczności,
w odróżnieniu od grup „wiejskich” dobrze znających LEADERA).
W niektórych krajach grupy funkcjonują już
od 2007 roku (np. Dania), w innych (np. Rumunia, niektóre regiony Wielkiej Brytanii i Włoch)
nie zostały nawet jeszcze ogłoszone konkursy.
Oczekuje się, że do początku 2011 roku wszystkie grupy (prawdopodobnie będzie ich ok. 240)
zaczną funkcjonować.
Aby zapewnić przepływ informacji w tak różnorodnych systemach realizacji Osi 4, a także
aby ułatwić instytucjom zarządzającym i samym grupom nawiązanie kontaktów i korzystanie ze swoich doświadczeń, Komisja Europejska
w 2009 roku powołała do życia sieć FARNET (Fisheries AReas NETwork). Skupia ona wszystkich
zainteresowanych podejściem terytorialnym na
obszarach zależnych od rybactwa. Od jesieni

2009 roku działa także w Brukseli specjalny zespół, zajmujący się wsparciem i organizacją pracy sieci – FARNET Support Unit.
Zespół FSU liczy dziesięciu doświadczonych
ekspertów, których wspierają „eksperci geograficzni” w 21 krajach wdrażających Oś 4. Zespół
pomaga Instytucjom Zarządzającym w tworzeniu ram prawnych dla realizacji Osi 4, a także wspiera społeczności lokalne w budowaniu
partnerstwa oraz w przygotowaniu i wdrażaniu
lokalnych strategii. Tworzona jest w ten sposób
platforma wymiany wiedzy i umiejętności, która docelowo ma połączyć tysiące podmiotów
z całej Europy. W niektórych krajach powstają
już Krajowe Sieci LGR, których zadaniem jest
wspieranie grup, budowanie ich zdolności organizacyjnych oraz promowanie wymiany i współpracy.
Wśród dotychczas zrealizowanych działań
FSU warto wspomnieć o:
» międzynarodowej konferencji na temat Osi 4
w Parnawie (Estonia), w czerwcu 2009 roku,
a następnie pierwszej europejskiej konferencji
dla Lokalnych Grup Rybackich („FLAGs on the
Move”) w Gijon (Hiszpania) w marcu 2010 roku;
» opublikowaniu przewodnika dla tworzących
się LGR oraz przygotowaniu przewodnika
w zakresie podejmowania współpracy między
grupami (oba zostały przetłumaczone na
większość języków UE, w tym także na polski);
» zorganizowanie dwóch tematycznych
spotkań dla instytucji zarządzających,
z których jedno było poświęcone wymianie
doświadczeń na temat procesu wyboru grup,
a drugie – planowaniu działań wspierających
funkcjonowanie grup przez IZ;
» wydanie 4 numerów Biuletynu FARNET oraz
dwóch numerów Magazynu;
» liczne szkolenia dla IZ i grup, w tym
m.in. zorganizowana wspólnie z polskim
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
ogólnopolska konferencja dla potencjalnych
LGR w Polsce, w listopadzie 2009 roku oraz
szkolenia dla ewaluatorów lokalnych strategii
w maju 2010 roku.
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» Warto wiedzieć

Obecnie trwają przygotowania do seminarium dotyczącego działań LGR w zakresie
tworzenia wartości dodanej do produktów rybackich, które odbędzie się w listopadzie br.
w Holandii. W dalszej perspektywie planowane
są spotkania i konferencje, dzięki którym lokalne grupy rybackie będą mogły wymieniać się
pomysłami i doświadczeniami i w ten sposób
będą w stanie lepiej odpowiadać na potrzeby
lokalnych społeczności na obszarach zależnych
od rybactwa.

Jak z tego korzystać w warunkach polskich?

Jakie wnioski mogą wynikać z powyższych
informacji dla czytelników zainteresowanych
rozwojem wsi w Polsce? Wydaje się, że warto
zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące kwestie:
» podejście LEADER okazało się na tyle skuteczną
metodą rozwoju lokalnego, że zostało
wprowadzone do Europejskiego Funduszu
Rybackiego; obecnie trwają prace nad tym,
aby podobne podejście mogło być szerzej
stosowane także w działaniach finansowanych
ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju
Regionalnego;
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» jednocześnie wprowadzono pewne
modyfikacje w stosunku do klasycznego
podejścia LEADER – np. zapewniono od
początku obecność i znaczącą rolę dla
środowisk rybackich. To pozwala mieć nadzieję
na lepszą integrację działań o charakterze
terytorialnym z działaniami o charakterze
sektorowym niż to ma miejsce w przypadku
rozwoju wsi. Doświadczenia LEADERA być może
pomogą wypracować sprawniejsze i bardziej
przyjazne rozwiązania w zakresie procedur
przepływów finansowych;
» budowanie sieci wymiany doświadczeń
i zapewnienie wsparcia dla powstających
grup zostało uznane za priorytet na
poziomie europejskim, niezależnie od działań
podejmowanych przez poszczególne kraje
członkowskie (inaczej niż w przypadku
Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich, która
nie adresuje swoich działań bezpośrednio do
podmiotów wiejskich w krajach UE, a jedynie do
Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich). Co więcej,
sieć powstała zanim większość LGR rozpoczęła
działalność, dzięki czemu sam proces tworzenia
grup może być wspierany;
» w Polsce w najbliższych miesiącach powstanie
zapewne ok. 40 lokalnych partnerstw
realizujących podejście bardzo zbliżone do
LEADERA, z których wiele będzie działać także
na obszarach wiejskich, co stwarza możliwości
wzajemnego korzystania z doświadczeń
i podejmowania wspólnych działań.
Warto pamiętać, że wiele opracowań i materiałów przygotowanych z myślą o Lokalnych
Grupach Rybackich może okazać się przydatne
także dla Lokalnych Grup Działania (szczególnie
tych o mniejszym doświadczeniu) oraz organizacji, które je wspierają, a także dla podmiotów
zainteresowanych różnicowaniem dochodów
na obszarach wiejskich czy zachowaniem dziedzictwa kulturowego.
Zapraszamy na stronę www.farnet.eu!
Urszula Budzich-Szukała
Ekspert FARNET Support Unit
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Wydarzenia i najbliższe plany
działań w regionach
Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Dolnośląskiego
Spotkanie LGD

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w
województwie dolnośląskim w dniach 11–12 marca 2010 roku
zorganizował I spotkanie Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na Dolnym Śląsku w Fundacji Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarze Klaretyni Krzydlina Mała k. Wołowa. Uczestnikom spotkania przybliżono problematykę związaną z aspektami prawnymi, celami, rolą oraz zakresem tworzenia i rozwojem mikroprzedsiębiorstw.

Prezentacja stołów wielkanocnych

27 marca 2010 w Galerii Handlowej Arkady Wrocławskie odbyła się Prezentacja tradycyjnych stołów wielkanocnych, palm
i pisanek. Podczas jej trwania pokazano 31 tradycyjnych stołów
wielkanocnych, przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z województwa dolnośląskiego. Wszystkie zostały poświęcone przez
Jego Ekscelencję Edwarda Janiaka, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji
Wrocławskiej. Imprezie towarzyszył konkurs wielkanocnych koszyczków,
palm oraz pisanek, przygotowanych przez Kluby Edukacyjne 4H.

Szkolenie LGD, Krzydlina Mała | Fot. Mieczysław Skuza

Działania planowane na III kwartał 2010 roku:
1. Biuletyn KSOW Województwa Dolnośląskiego
2.	Konkursy realizowane we współpracy z Dolnośląski
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego: „Etap Regionalny
Konkursu AGROLIGA 2010”, „Wojewódzki konkurs
na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2010”,
„Wojewódzki Konkurs na najciekawszą Kronikę Koła
Gospodyń Wiejskich 2010”, „Wojewódzki etap konkursu
na Najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2010”,
3. Regionalny etap konkursu „Przyjazna wieś”
4.	Seminarium pt. Przenoszenie dobrych praktyk oraz
projektów innowacyjnych w ramach LGD Polski
Południowo-Zachodniej i sieci regionalnych z udziałem
gości z zagranicy.

Prezentacja tradycyjnych stołów wielkanocnych, palm i pisanek
| Fot. Izabela Bielecka
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Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Debata o Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Dokument pt. „Kierunki Rozwoju Obszarów Wiejskich – założenia
do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa”, opublikowany
w styczniu br. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stał się inspiracją do zorganizowania 9 czerwca br. konferencji, poświęconej problematyce rolnictwa i rozwoju wsi w kraju oraz regionie kujawsko-pomorskim,
a także omówieniu działań związanych z analizą projektowanej Strategii
i określeniem sposobów jej przeniesienia na teren naszego województwa.
Celem Konferencji, objętej patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Marka Sawickiego, adresowanej do przedstawicieli władz samorządowych różnych szczebli, ludzi zawodowo związanych z rolnictwem i wsią,
było podsumowanie efektów realizacji dotychczasowych strategii oraz
zapoczątkowanie dyskusji nad kształtem „Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Wsi i Rolnictwa” na kolejne lata. Swoje koncepcje priorytetów
nowoczesnego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu krajowym i regionalnym, zaprezentowali m.in.: Pan Artur Ławniczak Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Debata nt. „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa”
w Kujawsko-Pomorskim. | Fot. SR KSOW

Forum ekoenergetyczne

Realizując priorytety planu działania KSOW, 2 lipca br. w Przysieku/k.
Torunia została zorganizowana Konferencja pt. „Forum Ekoenergetyczne”, będąca platformą dyskusji na temat odnawialnych źródeł energii na
obszarach wiejskich. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, Społeczno-Zawodowych Organizacji
Rolniczych, a także samorządów gmin i powiatów oraz inne organizacje
pozarządowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Celem
konferencji było przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych inwestorów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, a tym samym - zasad realizacji inwestycji energetycznych, z możliwością wykorzystania współfinansowania ze środków pomocowych UE.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Lubuskiego
Wyjazd studyjny

„Wizyta liderów wiejskich Ziemi Lubuskiej we Francji i w Brukseli” – pod
takim tytułem odbył się wyjazd studyjny, trwający od 2 do 6 czerwca br.
Uczestniczyli w nim rolnicy, aktywni mieszkańcy obszarów wiejskich, liderzy
w swoich środowiskach lokalnych, osoby zaangażowane w inicjatywie LEADER, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich i grup producenckich.
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Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzili m.in. gospodarstwo rolnicze,
w którym prowadzona jest nowoczesna uprawa zbóż; gospodarstwo agroturystyczne oraz projekty realizowane w ramach odnowy wsi we Francji.

„Pejzaż Muzyką Malowany” XV Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych

30 maja 2010 r. w Gościeszowicach odbył się XV Jubileuszowy Regionalny Przegląd Dorobku Kulturalnego Społeczności Lokalnych „Pejzaż Muzyką
Malowany”. Organizatorami imprezy byli: Gminne Centrum Kultury w Niegosławicach w Gościeszowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Starostwo Powiatowe w Żaganiu, Wójt i Rada Gminy Niegosławice,
Rada Wojewódzka Kół Gospodyń Wiejskich w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Współczesnej Kultury Ludowej w Niegosławicach.
Celem imprezy była integracja środowiska artystycznego wsi i małych
miasteczek, promocja gmin poprzez zespoły oraz ocalenie od zapomnienia
pieśni ludowych. Podczas tego spotkania przeprowadzono kampanię promującą PROW oraz Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.
Na scenie zaprezentowało się 19 zespołów, z których Komisja Artystyczna
wyłoniła laureatów:
Grand Prix w kategorii zespołów z instrumentami tradycyjnymi:
zespół KONOTOPIANIE z Konotopu;
» wyróżnienie: „Mycielinianki” z Mycielina i „Gościeszanki” z Gościeszowic.
Grand Prix w kategorii zespołów z instrumentami elektronicznymi:
zespół NIETKOWIANKI z Nietkowa ;
» wyróżnienie: „Tupliczanki” z Tuplic i „Rapsodia” z Lasek.
Grand Prix formacji artystycznej: „Sześciopak” z Czerwieńska.
W konkursie na piosenkę o „Gościeszowicach” zwyciężył zespół „Żurawianki” z Żarek Wielkich.

Regionalny przegląd grup śpiewaczych.
| Fot. SR KSOW

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Łódzkiego
Biuletyn KSOW Województwa Łódzkiego

W tym roku możemy poszczycić się już dwoma numerami Biuletynu, który stanowi kompendium wiedzy o kierunkach działań i inicjatywach podejmowanych przez sieć. Służy on przepływowi informacji na
temat rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnia dobre praktyki.
Dystrybuowany jest na terenie całego województwa, dzięki czemu odgrywa dużą rolę w procesie integracji środowisk wiejskich.

Wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Województwa Łódzkiego zorganizował wyjazd studyjny na do Austrii i Niemiec. Skupiał się on na tematyce dostosowania gospodarstwa rolnego do minimalnych wymogów
wzajemnej zgodności „cross compliance” oraz funkcjonowania systemu
doradztwa rolniczego na przykładzie państw członkowskich. Wizyta trwałą 6 dni i wzięło w niej udział 30 osób. Rolnicy zapoznali się z systemem

Biuletyn KSOW województwa łódzkiego.
| Fot. SR KSOW
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doradztwa rolniczego w wizytowanych krajach, dostosowania gospodarstw rolnych do minimalnych wymogów wzajemnej zgodności oraz
z zagadnieniem wykorzystania środków finansowych z przeznaczeniem
na powyższy cel.

„Złota Grusza”

Wyłonienie najlepszego gospodarstwa agroturystycznego w województwie łódzkim w roku 2010, promocja gospodarstw agroturystycznych, propagowanie nowych form wypoczynku oraz kreowanie przyjaznego wizerunku wsi naszego regionu to cele „Wojewódzkiego konkursu
na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne – Złota Grusza”. Tegoroczna
edycja przewiduje wyłonienie zwycięzców w dwóch kategoriach: gospodarstwo agroturystyczne tradycyjne i gospodarstwo agroturystyczne.

Działania planowane na III kwartał 2010 roku:
1. Organizacja uroczystej konferencji podsumowującej
„Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo
agroturystyczne – Złota Grusza”.
2. Produkcja i emisja na antenie TVP Łódź programu
o zwycięzcach „Wojewódzkiego konkursu na najlepsze
gospodarstwo agroturystyczne – Złota Grusza”. Realizacja
projektu pozwoli na propagowanie agroturystyki jako
ciekawej formy wypoczynku oraz na kreowanie przyjaznego
wizerunku wsi województwa łódzkiego.
3.	Współorganizacja III Europejskiego Forum Młodych Rolników
– imprezy promującej dorobek polskiego i regionalnego
rolnictwa na arenie europejskiej.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Małopolskiego
Szkolenie dla LGD

27 maja 2010 roku SR KSOW Województwa Małopolskiego zorganizował szkolenie dla LGD na temat „Organizacji imprez masowych
i kulturalnych”. Zamiarem Sekretariatu było zapoznanie Lokalnych Grup
Działania z takimi zagadnieniami jak: pojęcie imprezy masowej, jej bezpieczeństwo i podmioty zobowiązane do jego utrzymania, uzyskiwanie zezwolenia na przeprowadzenie takiej imprezy, zadania kierownika
do spraw bezpieczeństwa, służby informacyjnej i służby porządkowej
w czasie jej trwania, kontrola bezpieczeństwa, odpowiedzialność za
szkody w związku z zabezpieczeniem opisywanej imprezy, oraz odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia popełnione w czasie jej
trwania. Na szkoleniu omówiono również zagadnienia związane z organizacją imprez kulturalnych.
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Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne
| Fot. SR KSOW
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Piknik podsumowujący Program „Poznaj Dobrą Żywność”

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Małopolskiego uczestniczył w organizowanym 12 czerwca 2010 roku przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pikniku Programu „Poznaj Dobrą Żywność”.
Celem było zaprezentowanie produktów tradycyjnych, regionalnych
i ekologicznych z regionu Małopolski. Tegoroczna edycja Pikniku odbyła się pod hasłem „żyj smacznie i zdrowo”. Małopolskę reprezentowali
przedsiębiorcy: „Zakłady Masarskie Mądry”, Wytwórnia Makaronów
„WIELICKICH” J.G. MAJKA oraz Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”.

Działania planowane na III kwartał 2010 roku:
1. Wyjazd studyjny dla Lokalnych Grup Działania
do Kraju Związkowego Turyngii.
2.	Organizacja we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego SR KSOW Województwa
Małopolskiego konkursu na najlepsze gospodarstwo
agroturystyczne pod nazwą „Zielone Lato”. Rozstrzygnięcie
konkursu odbędzie się 4 września podczas Międzynarodowej
Wystawy Rolniczej „Agropromocja” w Nawojowej.

Logo programu Poznaj Dobrą Żywność | Fot. PPRESS

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Mazowieckiego
IX Mazowieckie Forum Samorządowe

Tematem przewodnim IX Mazowieckiego Forum Samorządowego, które
odbyło się w dniach 27–28 maja 2010 roku, była „Aktywizacja obszarów wiejskich szansą rozwoju społeczności lokalnych”.
Spotkanie było platformą wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy
uczestnikami tegorocznej konferencji, w której brali udział wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie z terenu Mazowsza oraz radni województwa mazowieckiego. Na Forum poruszono m.in. kwestie:
» stanu prac legislacyjnych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich,
» polityki rolnej Unii Europejskiej w nowej perspektywie ekonomicznej,
» stanu realizacji i perspektywy PROW 2007–2013,
» roli organizacji pozarządowych w aktywizacji obszarów wiejskich
oraz perspektywy polskiego biznesu w sektorze rolnictwa.
W dniach 8–11 czerwca 2010 r. w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle
– Filii Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbyły się X Jubileuszowe Warsztaty Etnograficzne „Ginące Zawody”. Uczestnicy warsztatów
mieli okazję poznać tajniki pracy kurpiowskich twórców ludowych

fot. PPRESS

Ginące zawody
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Lista Produktów
Tradycyjnych

Udział w II edycji imprezy promującej produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, na ul. Krakowskie Przedmieście
w Warszawie w dniach 26-27 czerwca
2010 roku, to doskonała okazja do zaprezentowania i promowania wysokiej klasy
mazowieckiego produktu lokalnego, promocji dziedzictwa kulturowego wsi oraz
dobrych praktyk realizowanych na obszarach
wiejskich województwa mazowieckiego.

i nauczyć się wytwarzania rękodzieła ludowego w takich dziedzinach
jak: plastyka obrzędowa i zdobnicza, hafciarstwo i koronkarstwo,
plecionkarstwo, rzeźba, obróbka bursztynu, tkactwo i obróbka lnu,
garncarstwo, kowalstwo, potrawy regionalne, folklor (nauka tańców
i śpiewu).

Działania planowane na III kwartał 2010 roku:
1. Organizacja wizyty studyjnej do Finlandii w celu poznania
zasad funkcjonowania finlandzkich Lokalnych Grup Działania
oraz „najlepszych praktyk”, realizowanych w ramach
funduszy UE na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
2.	Organizacja IV Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów
Wiejskich – celem tej imprezy jest szeroko rozumiana
promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
W ramach Kongresu przedstawione zostaną działania
Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie
kształtowania polityki wspierania rozwoju terenów wiejskich
za pomocą instrumentów finansowych i administracyjnych.
Impreza będzie również forum wymiany doświadczeń
pomiędzy obecnymi i potencjalnymi beneficjentami unijnych
oraz regionalnych programów pomocowych.
3.	Ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu na najlepsze
gospodarstwo ekologiczne na terenie województwa
mazowieckiego.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Opolskiego
Seminarium „Produkt tradycyjny i lokalny”

Seminarium „Produkt tradycyjny i lokalny”.
| Fot. SR KSOW
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Seminarium pod hasłem „Produkt tradycyjny i lokalny” połączone
z warsztatami odbyło się 3 marca br. w siedzibie OODR w Łosiowie.
Seminarium skierowane było do osób prowadzących gospodarstwa
agroturystyczne oraz wytwarzających produkty w gospodarstwach
domowych, ekologicznych oraz małych zakładach produkcyjnych
usytuowanych na terenach wiejskich woj. opolskiego. Obejmowało następujące zagadnienia: przepisy dotyczące regionalnego produktu lokalnego i tradycyjnego, ochrona i kontrola jakości, żywność
regionalna i tradycyjna w gospodarstwie agroturystycznym, marketing żywności lokalnej i tradycyjnej oraz możliwości wsparcia finansowego produktów w ramach PROW 2007–2013.
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Fundusz Sołecki

23 marca br. w Opolu odbyło się spotkanie na temat Funduszu Sołeckiego. Skierowane było do liderów i sołtysów
opolskich sołectw, w szczególności tych gmin, w których
przyjęty został Fundusz Sołecki. Prowadził je Pan Wojciech
Lachiewicz, który w bardzo szczegółowy i ciekawy sposób przedstawił zagadnienia dotyczące Funduszu Sołeckiego, m.in. zasady prowadzenia gospodarki finansowej
sołectw według ustawy o samorządzie gminnym i ustawy
o finansach publicznych. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania podstawowych założeń i mechanizmów
obliczania funduszu sołeckiego oraz sposobów rozliczania go
zgodnie z uchwałami budżetowymi i planami finansowymi jednostek budżetowych.

Działania planowane na III kwartał 2010 roku:
Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2010 roku.
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wraz z Opolskim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ogłosił wojewódzki
etap konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne
w 2010 roku. Wspomniany konkurs jest organizowany
we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział
w Radomiu. Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego
oraz ogólnokrajowego. Zgłoszone gospodarstwa będą oceniane
w dwóch kategoriach: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne
gospodarstwo towarowe”.

Spotkanie w sprawie Funduszu Sołeckiego.
| Fot. SR KSOW

Europejskie Dni Otwartych
Drzwi 2010

W dniach 19-20 czerwca 2010 roku w Łosiowie, w ramach Europejskich Dni Otwartych
Drzwi, Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego we współpracy z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku, Opolskim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi
zorganizował konferencję pt. „Euro-Rzepak
2010” oraz warsztaty „Prezentacja doświadczeń PDO i nowości na polu doświadczalnym
OODR w Łosiowie”.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Podkarpackiego
IX Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających
na Obszarach Wiejskich

Zorganizowane zostało już po raz 9. (w tym roku odbywało się
w Marózie, woj. warmińsko-mazurskie) w dniach od 20 do 22 maja,
przez Fundację Wspomagania Wsi, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA. W spotkaniu uczestniczyło prawie 500 osób z całej Polski oraz zainteresowane tą tematyką
delegacje organizacji z Białorusi oraz Ukrainy. Podczas tego spotkania
uczestnicy wzięli udział w wykładach poświęconych edukacji najmłodszych – dzieci do 10 lat oraz w warsztatach szkoleniowych na temat
tego, „jak praktycznie wykorzystać Internet w organizowaniu wczesnej
edukacji”. Spotkanie to posłużyło również nawiązywaniu kontaktów
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i wymiany doświadczeń z organizacjami z innych regionów Polski,
działającymi na terenach wiejskich. Swój udział w organizacji Olimpiady miało także MRiRW. Nagrody dla uczniów, którzy zajęli pierwsze
miejsca, zakupiono z funduszy KSOW.

Zjazd Flisaków

Spływ Dunajcem. | Fot. Karl Grobelny

W dniach od 10 do 13 czerwca br. odbył się Międzynarodowy Zjazd
Flisaków we włoskiej miejscowości Rovereto. Był on doskonałą okazją
do podtrzymywania tradycji flisackiej, a tym samym chronienia od
zapomnienia spuścizny przodków i zachowania lokalnej kulturowej
tożsamości. Zjazdy takie są również platformą wymiany doświadczeń
oraz propagowania jedynej w swoim rodzaju kultury i obrzędów związanych z flisacką tradycją.
Flisy są bardzo ciekawą i niszową formą kultywowania tradycji, jak
również doskonałym narzędziem promującym dobre praktyki związane z turystyką wodną. Dzisiejsi flisacy zrzeszeni w Bractwie Miłośników
Ziemi Ulanowskiej dla zachowania tradycji, raz w roku, na przełomie
czerwca i lipca urządzają spływy do Gdańska lub Szczecina, poprzez
miejscowości położone wzdłuż Sanu, Wisły, Odry i Tanwi. Spływy te,
to dobry przykład inicjatywy służącej zagospodarowaniu wód rzecznych i nadbrzeży wspomnianych rzek. W ubiegłym roku Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej było gospodarzem Międzynarodowego
Zjazdu Flisaków. W tym roku podobne przedsięwzięcie zrealizowane
zostało podczas Międzynarodowego Zjazdu Flisaków w Rovereto.

Działania planowane na III kwartał 2010 roku:
1. Podkarpacki Dzień Wędliniarza w Radomyślu Wielkim.
2.	Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości „AGROBIESZCZADY
2010” połączone z X jubileuszową edycją finału
wojewódzkiego konkursu pt. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo
‒ Smaki Regionów”.
3.	Festiwal Kultur i Kresowego Jadła Ziemi Lubaczowskiej
i Podkarpacia.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Pomorskiego
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

XXXIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbyła się
28 i 29 maja 2010 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Bolesławowie.
Wzięło w niej udział 215 najlepszych uczniów szkół rolniczych z całej
Polski, wyłonionych podczas eliminacji szkolnych i okręgowych.
Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami zawodowymi z zakresu tematyki rolniczej. Rywalizacja odbyła
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fot. SP Będziemyśl

się w ośmiu blokach tematycznych: produkcja roślinna, zwierzęca, ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa, ochrona i inżynieria środowiska, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, agrobiznes oraz leśnictwo. Finał Olimpiady zaszczycił
swoją obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek
Sawicki.
Olimpiada współfinansowana była ze środków Sekretariatu
Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego. Środki z tego źródła przeznaczono na nagrody dla laureatów drugich miejsc we wszystkich kategoriach.

Spotkanie sieci LEADER

W dniach 14–16 czerwca 2010 roku w Sobieszewie odbyło się robocze spotkanie sieci LEADER działających w województwach: kujawskopomorskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, podkarpackim,
zachodnio-pomorskim i pomorskim wraz z reprezentantami samorządów tych województw, a także przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Inicjatorem była Pomorska Sieć LEADER.

Pomorskie LGD na Międzynarodowych Targach AGROTRAVEL

Przedstawiciele trzech pomorskich Lokalnych Grup Działania
oraz Urzędu Marszałkowskiego reprezentowali województwo
pomorskie podczas II Międzynarodowych Targów Turystyki
Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Promowali w ten sposób
atrakcje turystyczne obszarów wiejskich swojego regionu.
Targi „Agrotravel” (9–11 kwietnia w Kielcach) są jedyną
w Polsce imprezą wystawienniczą w całości poświęconą agroturystyce, podczas której prezentują się właściciele gospodarstw agroturystycznych, firmy specjalizujące się w sprzedaży usług turystycznych oraz Lokalne Grupy Działania i lokalne
organizacje turystyczne. Lokalne Grupy Działania z województwa pomorskiego promowały przede wszystkim obszary związane
z kulturą i tradycją kaszubską. Można więc było spróbować kaszubskiej
kiszki i tabaki, którymi częstowali odwiedzających Jolanta i Jacek Myszk
ze Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się również nalewki własnej produkcji, przygotowane przez
członków LGD „Kaszubska Droga”, a także charakterystyczna kaszubska
ceramika. W ramach Targów odbyły się trzy konkursy dla wystawców: na
najciekawsze stoisko, najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej oraz oryginalną pamiątkę agroturystyczną.
Monika Gębczyńska z LGD „Partnerstwo Dorzecze Słupi” otrzymała
wyróżnienie za najciekawszą pamiątkę agroturystyczną w postaci figurki z szyszek.

Międzynarodowe Targi AGROTRAVEL w Kielcach.
| Fot. SR KSOW
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Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Śląskiego
Szkolenie dla rolników

Aby poszerzyć wiedzę nt. prowadzenia gospodarstw ekologicznych, w dniach 17–19 marca br. zorganizowano szkolenie dla rolniów
pt. „Podstawy rolnictwa ekologicznego”. Przeprowadził je Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Targi rolnicze

Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego. | Fot. SR KSOW

Sekretariat Regionalny KSOW włączył się do organizacji Śląskich
Targów Rolniczo-Leśnych „Agrosilesia”, które miały miejsce w Sosnowcu 24–25 kwietnia tego roku. Towarzyszyły im konferencje, pokazy firm oraz konkurs dla zwiedzających na najlepsze hasło promujące tę imprezę.
Podczas Targów zaprezentowano produkty prawie 170 marek
z kraju i zagranicy. Obok barwnej ekspozycji maszyn rolniczych i ogrodniczych wystawione były stoiska producentów żywności, odżywek
i nawozów mineralnych. Można także było zapoznać się z programami
komputerowymi dla rolników.
Nadleśnictwo w Rudkach Raciborskich rozdawało zwiedzającym sadzonki iglaków.

Działania planowane na III kwartał 2010 roku:

Śląskie targi rolniczo-leśne „Agrosilesia”. | Fot. SR KSOW
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1.	Szkolenia dla Lokalnych Grup Działania.
2.	Szkolenia w zakresie: rozwoju przedsiębiorczości na wsi,
inwestycji w nowe technologie i realizacji projektów
dotyczących odnowy wsi oraz zachowania dziedzictwa
kulturowego.
3.	Współuczestnictwo w Festiwalu Kultury i Smaków Europy
(Europa Food Culture w Strasburgu).
4.	Uczestnictwo w organizacji Krajowej Wystawy Rolniczej
w ramach Dożynek Jasnogórskich.
5.	Współorganizacja wystawy rolniczej w ramach Dożynek
Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych w Wieprzu.
6.	Uczestnictwo w organizacji II edycji Konkursu „Przyjazna wieś”.
7.	Organizacja spotkań informacyjnych i konferencji
dotyczących: promocji produktów regionalnych
i tradycyjnych, rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej,
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, łowiectwa i likwidacji
szkód łowieckich, wdrażania Dyrektywy Powodziowej
i Dyrektywy Wodnej.

» Z życia KSOW

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wyjazd szkoleniowy do biogazowni rolniczej

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim 9 czerwca br. zorganizował wyjazd
szkoleniowy do biogazowni rolniczej w Liszkowie (woj. kujawsko-pomorskie). Celem było pokazanie specyfikacji funkcjonowania tego typu
biogazowni oraz przebiegu całego procesu inwestycji – od wydawanych
decyzji administracyjnych do zakończenia budowy i odbioru obiektu.
Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z opiniami samorządu gminy Rojewo odnośnie funkcjonowania biogazowni oraz korzyściami, jakie może z tego czerpać gmina.
Do produkcji ciepła i prądu wykorzystuje odpady z produkcji przetwórstwa warzyw, w dużej części pochodzących z przetwórni w Gniewkowie. Posiada również kontrakty gwarantujące stałe i stabilne dostawy
substratu, co zapewnia nieprzerwaną produkcję i bezpieczeństwo planowanych dostaw energii oraz ciepła.
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, przy merytorycznym wsparciu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej
w Olsztynie, zorganizował wyjazd studyjny, między innymi dla: przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, WarmińskoMazurskiej Agencji Energetycznej
w Olsztynie oraz przedstawicieli starostw i gmin z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorom zależało na tym, aby w wyjeździe udział wzięły osoby, które
w poszczególnych jednostkach
są odpowiedzialne za wydawanie
decyzji administracyjnych wymaganych przy budowie biogazowni
rolniczych.Uczestniczyli w nim także przedstawiciele stowarzyszeń,
które są przeciwne budowie biogazowni na terenie kraju.

W Gniewkowie
do produkcji
ciepła i prądu
wykorzystuje się
odpady
z przetwórstwa
warzyw

Wyjazd szkoleniowy do biogazowni rolniczej w Liszkowie. | Fot. SR KSOW

49

» Z życia KSOW
Udział wszystkich tych osób sprawił, że spotkanie stało się merytoryczną wymianą argumentów za powstającymi inwestycjami, jak i im
przeciwnych.

Działania planowane
na III kwartał 2010 roku:
1. Współorganizacja XIV pokazów konnych i IX Czempionatu
Koni Zimnokrwistych.
2. Współorganizacja Mazurskiego Kartoflaka.
3. Współorganziacja Festiwalu Pogranicza – Kartaczewo.

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Wielkopolskiego
„Ja mam pomysł – Unia pieniądze”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 nie jest jedynym
programem, z którego mogą korzystać mieszkańcy wsi, ponieważ – w ramach
realizacji polityki spójności – finansowane są działania, których celem jest aktywizacja obszarów wiejskich także w ramach środków z innych programów
unijnych. Dlatego tak bardzo ważna jest dobra, aktualna i czytelnie przygotowana informacja o tym, jakie przedsięwzięcia można sfinansować z programów UE.
Cykl szkoleń po tytułem „Programy Unii Europejskiej wspierające rozwój obszarów wiejskich” miał pokazać, w jaki sposób
osiągnąć cel przy pomocy środków unijnych, wychodząc od
potrzeby zmiany zastanej sytuacji, przez pomysł na zmianę, aż
do efektu końcowego.
Na zlecenie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
przeprowadziło w czerwcu 2010 pięć szkoleń, w różnych miejscowościach Wielkopolski. Odbyły się one w tak różnorodnych
lokalizacjach, aby mieszkańcy wsi mieli jak największą możliwość w nich uczestniczyć.

Szkolenie dla liderów rozwoju wiejskiego

Uczestnicy szkolenia - 10.06.2010 roku, Piła. | Fot. SR KSOW
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Zasady przyjęte w odnowie wsi jako metodzie rozwoju
obszarów wiejskich okazały się jednymi z najskuteczniej-
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szych w pobudzaniu rozwoju lokalnego. Działania zmierzające do odnowy wsi finansowane są obecnie zarówno ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, jaki i bezpośrednio przez
samorządy województw, ale także w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju poprzez Lokalne Grupy Działania. W październiku 2009 roku
odbyła się w Wielkopolsce inauguracja Programu Wielkopolska Odnowa
Wsi, który finansowany jest ze środków własnych samorządu Województwa Wielkopolskiego. Program adresowany jest do sołectw jako podstawowych jednostek samorządu, które mogą realizować swoje projekty za
pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego lub stowarzyszeń.
W tym celu w kwietniu w pięciu różnych miejscach Wielkopolski odbyły się, w formie warsztatów, szkolenia przygotowujące ich uczestników do udziału w Programie Wielkopolska Odnowa Wsi. Zagadnieniom
tym poświeconych było również pięć majowych szkoleń na tym terenie.
Szkolenia te skierowane były do mieszkańców nowych miejscowości
zainteresowanych przystąpieniem do Programu Wielkopolska Odnowa
Wsi, który w bieżącym roku przyjął formę konkursu pod nazwą „Pięknieje
Wielkopolska Wieś”. Organizacją zajęło się Wielkopolskie Stowarzyszenie
Sołtysów. W dziesięciu szkoleniach poświęconych odnowie wsi wzięło
udział ponad 600 osób, co świadczy o tym, jak duże jest zainteresowanie
rozwojem lokalnym.

Centrum Edukacji Przyrodniczej wraz z odbudową
zabytkowego folwarku w Mniszkach z województwa
wielkopolskiego zajęło pierwsze miejsce w konkursie
„Przyjazna wieś”. | Fot. Archiwum UG

Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa Zachodniopomorskiego
Truskawki i maliny w zachodniopomorskim

W związku z dużym zainteresowaniem rolników z województwa zachodniopomorskiego produkcją owoców miękkich (truskawek i malin),
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
zorganizował szkolenie pt. „Uprawa i ochrona truskawek oraz malin”,
które odbyło się 21 maja 2010 roku w Świdwinie.
W szkoleniu wzięło udział 70 rolników z Pomorza Zachodniego,
których przeszkolono nt. technologii uprawy i ochrony truskawek
oraz malin. Przybliżono uczestnikom tematykę zastosowania środków
ochrony roślin, możliwości wsparcia dla grup producentów owoców
i warzyw oraz omówiono zagadnienie dotyczące uprawy i ochrony truskawek i malin.
Spotkanie było doskonałą okazją dla szkółek rolniczych do zaprezentowania osiągnięć w zakresie uprawy sadzonek truskawek i malin.

Szkolenie agroturystyczne

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizował dwudniowe szkolenie (10 i 11 czerwca 2010 roku)
pt. „Prowadzenie działalności agroturystycznej”.

Szkolenie nt. uprawy truskawek oraz malin. | Fot. SR KSOW
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Szkolenie miało przygotować mieszkańców wsi do uruchamiania
i prowadzenia działalności agroturystycznej na bazie własnych gospodarstw rolnych.

I Koszalińska Wystawa Maszyn Rolniczych

W dniach 29–30 maja 2010 r. w Koszalinie odbyła się I Koszalińska
Wystawa Maszyn Rolniczych. Jej organizatorem był Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – Oddział w Koszalinie. W Wystawie uczestniczyło 25 firm.

W poszukiwaniu tradycyjnych smaków

„W poszukiwaniu tradycyjnych smaków – zachodniopomorskie spotkanie Lokalnych Grup Działania Ostrowiec 2010” – to hasło spotkania,
które miało miejsce w Ostrowcu w powiecie wałeckim,14 i 15 czerwca
2010 roku. Oferta skierowana była do przedstawicieli zachodniopomorskich LGD, a organizatorem spotkania była Fundacja „Lider Wałecki”.
Spotkanie służyło popularyzowaniu wśród LGD tradycyjnych potraw i produktów regionalnych, wymianie doświadczeń oraz promocji
tradycji kulinarnych w województwie zachodniopomorskim. Umożliwiło zapoznanie uczestników ze znaczeniem produktów regionalnych, które są głęboko zakorzenione w tradycji i od lat są wytwarzane
tymi samymi metodami oraz według tych samych receptur. Ponadto
wszyscy liderzy Lokalnych Grup Działania zostali przeszkoleni w zakresie działania na rzecz aktywnej polityki regionalnej, której celem jest
wprowadzenie na rynek lokalny i regionalny tradycyjnych produktów
kulinarnych, które stanowią cząstkę kultury i tożsamości społeczności
lokalnej.

W Polsce
zarejestrowanych
jest niemal
500 produktów
regionalnych

fot. stock

Działania planowane na III kwartał 2010 roku:
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VII Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni.
11 i 12 września 2010 roku. Zachodniopomorski Związek
Hodowców Koni w ramach XXIII Barzkowickich Targów Rolnych
AGRO POMERANIA organizuje VII Zachodniopomorską Wystawę
Hodowlaną Koni oraz szkolenie dla hodowców z oceny pokroju
i kierunków użytkowania koni.
Zaprezentowanie zostaną m.in. konie rasy zimnokrwistej,
małe, kuce oraz rasy szlachetne, z których eksperci dokonają
wyboru championa każdej z grup. Dodatkowo podczas wystawy
będzie rozpowszechniany katalog opisujący regulamin oceny
nagradzania koni, kolejność ich prezentacji i pochodzenia.
Wydany katalog przyczyni się do promocji działań związanych
z hodowlą koni oraz będzie przykładem dla okolicznych
gospodarstw, które szukają kierunku rozwoju, jaki umożliwiłby
generowanie dochodów z działalności pozarolniczej.

Kopalnia wiedzy

Portal Europejskiej Sieci Rozwoju
Obszarów Wiejskich
W wiosennym wydaniu Biuletynu KSOW zaprezentowaliśmy portal
internetowy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wszystkich, którzy
chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania
Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich i sieci krajowych z innych państw
członkowskich, zachęcamy dziś do odwiedzenia strony internetowej
EN RD prowadzonej przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich Komisji Europejskiej.
Europejska Sieć Obszarów Wiejskich (EN RD – European Network for Rural Development) odgrywa
ważną rolę w procesie wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie UE. Na szczeblu
wspólnotowym, sieć pełni funkcję płaszczyzny wymiany doświadczeń i stwarza warunki do sprawnego
działania sieci narodowych, funkcjonujących już w 26
z 27 krajów członkowskich UE (niedługo do grupy dołączy sieć krajowa z Rumunii).
Portal to skarbnica wiedzy na temat rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Można na nim znaleźć
mnóstwo informacji na temat wspólnotowej polityki
rozwoju obszarów wiejskich, w tym również strategiczne wytyczne w jej obszarze. A także szereg innych
dokumentów szczególnie ważnych z punktu widzenia jej wdrażania.

Rur@l News i EU Rural Review

Dla osób, które chciałyby poszerzyć wiedzę na temat takich problemów, jak zmiany klimatu, innowacyjność w rozwoju obszarów wiejskich czy ubóstwo
na wsi, przygotowywane są: biuletyn Rur@l News
i kwartalnik EU Rural Review. Zwięzłe informacje
o wnioskach z odbytych konferencji, aktualnie dyskutowanych problemach i organizowanych wydarzeniach zawarte są przede wszystkim w biuletynie
Rur@l News. Ci z Państwa, którzy poszukują przystępnie przekazanych specjalistycznych informacji oraz
przykładów ciekawych rozwiązań z zakresu rozwoju
obszarów wiejskich na szczeblu europejskim i w innych krajach członkowskich, z pewnością znajdą coś
dla siebie w kwartalniku EU Rural Review.

Dotychczas poruszane były m.in. takie problemy jak: innowacyjność na rzecz obszarów wiejskich,
zmiany klimatyczne czy wiejska różnorodność.
Zachęcamy do lektury wspomnianych publikacji –
szczególnie że niemal wszystkie wydania są dostępne
w języku polskim.

Nie tylko teoria

Osoby zaczynające swoją przygodę z rozwojem
obszarów wiejskich z pewnością chętnie sięgną do
słowniczka podstawowych terminów z tego zakresu
oraz do zakładki: „Kto, jest kto? ” (Who is who). Jednak
portal to nie tylko doskonałe źródło wiedzy o podstawach funkcjonowania EN RD. Utworzone zostało na
nim kalendarium, w którym zamieszczane są terminy
wydarzeń związanych z rozwojem obszarów wiejskich organizowanych w różnych krajach członkowskich. Znaleźć tu można szereg praktycznych informacji o ciekawych konferencjach, targach i seminariach
przygotowywanych przez sieci krajowe oraz instytucje europejskie. Już niedługo zamieszczone tam będą
również informacje o niektórych wydarzeniach organizowanych w Polsce.
Portal EN RD dostępny jest pod adresem:
http://enrd.ec.europa.eu/ lub poprzez banner na stronie KSOW (www.ksow.gov.pl lub www.ksow.pl). Prowadzony jest przez Punkt Kontaktowy EN RD (Contact
Point), e-mail: info@enrd.eu, telefon: +32 2 235 20 41.
Sekretariat Centralny KSOW
ksow@minrol.gov.pl

on-line
Strona internetowa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

http://ksow.gov.pl

Biuletyn KSOW: Andrzej Sobieszek – koordynator zespołu, Izabela
Kurek – zastępca koordynatora zespołu, Michał Marciniak, Małgorzata
Bojańczyk, Joanna Gierulska, Katarzyna Laskowska, Dorota Lawera,
Magdalena Nowicka, Paweł Pacek, Maria Szemplińska, Aleksandra
Wars, Renata Żaba-Golesz.
Zdjęcia pochodzą z archiwum Sekretariatu Centralnego
i Sekretariatów Regionalnych KSOW oraz od autorów publikacji.
Biuletyn dostępny na stronie internetowej www.ksow.pl
oraz w siedzibach sekretariatów regionalnych.
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