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Sprostowanie

Redakcja Biuletynu KSOW uprzejmie wyjaśnia, że nieaktualna jest informacja dotycząca Warszta-
tów regionalnych na temat wsparcia dla współpracy rolników, biznesu i nauki w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w działaniu „Współpraca” oraz Warsztatów bran-
żowych i tematycznych dotyczących przygotowania projektów innowacyjnych oraz tworzenia grup 
operacyjnych EPI przewidzianych w działaniu „Współpraca” w Programie Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020, które miały być realizowane w projekcie „Cykl warsztatów, seminariów 
i spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w ramach 
działania „Współpraca” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, o czym 
była mowa w artykule pn. „Pierwszy krok od działania Współpraca w Programie Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020”, który ukazał się w Biuletynie KSOW 1/2015. 

Niestety, w związku z uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umów na realizację ww. zadań 
projekt dotyczący warsztatów nie będzie realizowany. 

Redakcja
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To już ostatni numer Biuletynu KSOW. Poświęcony jest on podsumowaniu funkcjonowania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich od 2008 do 2015 roku. 

Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że dobrze działająca sieć służy prawidłowemu prze-
pływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w realizację różnych 
przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. KSOW stała się również forum aktywnej 
wymiany wiedzy o dobrych praktykach i doświadczeniach we wdrażaniu programów oraz pro-
jektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Sieć wspierała administrację 
rządową i samorządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Wskazać można sześć kluczowych elementów w bieżącej ewolucji KSOW, które czynią ją sku-
tecznym narzędziem polityki rozwoju obszarów wiejskich:

1. Skuteczne angażowanie interesariuszy;
2. Budowanie jednolitego rozumienia wspólnotowych polityk;
3. Gromadzenie, analizowanie i upowszechnianie dobrych praktyk;
4. Wymiana odpowiedniego doświadczenia i know-how pomiędzy interesariuszami i pod-

miotami z obszarów wiejskich;
5. Rozwijanie umiejętności i szkolenia;
6. Współpraca i wspólne działania, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy pomiędzy 

lokalnymi grupami działania (LGD).

Wdrażanie KSOW w Polsce potwierdziło, że tworzenie trwałych powiązań pomiędzy jednost-
kami administracji, organizacjami i indywidualnymi podmiotami wymaga czasu. Angażowanie 
podmiotów w nowe formy dialogu wymaga zasobów ludzkich, dobrze dostosowanych narzę-
dzi komunikacji oraz efektywnej struktury organizacyjnej.  Ważne jest, by doświadczenia z lat
2008-2015 pomogły w przygotowaniu i wdrażaniu KSOW w latach 2015-2023, aby w pełni 
wykorzystać możliwości sieci, jako narzędzia rozwoju obszarów wiejskich. 

Szanowni Państwo

Marek Sawicki
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
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Podsumowanie wdrażania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich w Polsce
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) 
jest jednym z elementów wspierających 
rozwój obszarów wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013 (PROW 2007-2013) współ-
finansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów (EFRROW) w ramach pomocy fi-
nansowej Unii Europejskiej.
Podstawy prawne 
W 2008 roku, na podstawie prze-
pisów rozporządzenia Rady (WE) nr 
1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez EFRROW, rozporządze-
nia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 
grudnia 2006 r. ustanawiającego szcze-
gółowe zasady stosowania rozporządze-
nia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
EFRROW oraz Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013, w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi utwo-
rzono struktury Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich .
W dniu 6 października 2011 roku zawar-
to umowę pomiędzy Ministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi a Fundacją Programów Po-
mocy dla Rolnictwa FAPA, na podstawie 
której Minister powierzył Fundacji wyko-
nywanie zadań Sekretariatu Centralnego 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w za-
kresie zapewnienia funkcjonowania 
KSOW. Tak więc główną strukturę KSOW 
w Polsce stanowią: Sekretariat Central-
ny (w FAPA) i 16 Sekretariatów Regional-
nych (w Samorządach Województw), któ-
re mają na celu zapewnienie właściwego 

funkcjonowania KSOW. 
Pozostałe podstawy prawne funkcjono-
wania KSOW w Polsce:
1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, 
poz. 427, z późn. zm).

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 18 marca 2009 r. w spra-
wie krajowej sieci obszarów wiejskich 
(Dz. U. Nr 53, poz. 436), które szczegó-
łowo definiuje funkcjonowanie KSOW, 
m.in. poprzez określenie: zadań Se-
kretariatów, sposobu przygotowania 
Planu Działania, prowadzenia sprawo-
zdawczości, zadań Grupy Roboczej ds. 
KSOW.

Cel główny KSOW
Głównym celem sieci, zarówno na szczeb-
lu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz 
wspólnotowym, jest zapewnienie efek-
tywnego i dynamicznego rozwoju obsza-
rów wiejskich poprzez wymianę informa-
cji i rozpowszechnienie dobrych praktyk 
w zakresie realizowanych programów/ 
projektów dotyczących obszarów wiej-
skich, poprawę wdrażania instrumentów 
rozwoju obszarów wiejskich oraz zapew-
nienie efektywnej oceny wdrażania tych 
instrumentów.
Plan Działania KSOW
Istotnym elementem z punktu widzenia 
osiągnięcia celu głównego, jak również 
funkcjonowania KSOW i jej struktury or-
ganizacyjnej, jest Plan działania. Zgodnie 
z art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 

>> Zdaniem eksperta
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1698/2005 Plan działania jest dokumen-
tem zawierającym szczegółowy opis przed-
sięwzięć realizowanych w ramach KSOW. 
Z uwagi na konieczność zachowania cią-
głości zadań realizowanych przez KSOW, 
z uwzględnieniem zmieniających się po-
trzeb, Plany działania przygotowywane są 
w dwuletnich okresach, rozpoczynając od 
Planu Działania na lata 2008-2009. Reali-
zacja ostatniego Planu działania zakończy 
się 30 czerwca 2015 roku. 
Plan działania KSOW  zawiera m.in. nastę-
pujące nazwy działań, w ramach których 
realizowane są zadania szczegółowe (pro-
jekty):
1. Identyfikacja i analiza możliwych do 

przeniesienia dobrych praktyk w za-
kresie rozwoju obszarów wiejskich oraz 
przekazanie informacji na ich temat.        

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz 
projektów innowacyjnych oraz organi-
zacja i wymiana doświadczeń i know-
-how.

3. Przygotowanie programów szkolenio-
wych dla LGD w procesie tworzenia, 
w tym wymiana doświadczeń między 
lokalnymi grupami działania.

4. Zarządzanie siecią.
5. Pomoc techniczna dla współpracy mię-

dzyterytorialnej i transnarodowej.
6. Wsparcie dla współpracy międzyinsty-

tucjonalnej, w tym międzynarodowej.

7. Wymiana wiedzy oraz ocena polity-
ki w zakresie rozwoju obszarów wiej-
skich.

Plan działania jest każdorazowo tworzony 
we współpracy Sekretariatu Centralne-
go i Sekretariatów Regionalnych oraz jest 
przedmiotem konsultacji z podmiotami za-
angażowanymi w realizację zadań KSOW. 
Pierwszy etap tworzenia Planu działania 
polega na tym, że Sekretariaty Regional-
ne przygotowują projekty Planów działań, 
które oparte są o wytyczne przygotowane 
przez Sekretariat Centralny. Priorytety do 
Planu działania opiniuje Grupa Robocza 
ds. KSOW.
Należy pamiętać, że projekty finansowane 
w ramach środków Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich powinny przyczyniać się do 
realizacji celu i priorytetów KSOW, które 
zostały wpisane w działania KSOW.
Budżet KSOW
Na funkcjonowanie struktury KSOW oraz 
wdrożenie Planu działania KSOW przewi-
dziano w budżecie Pomocy Technicznej 
PROW 2007-2013 ‒ 50 mln euro. Obe-
jmuje to w szczególności m.in. koszty or-
ganizacji oraz funkcjonowania jednostki 
centralnej KSOW, jednostek regionalnych 
oraz wydatki związane z realizacją zadań 
w ramach sieci (zgodnie z Planem działa-
nia KSOW).

>> Zdaniem eksperta

Rodzaj wydatków na KSOW Wydatki publiczne ogółem Wkład EFRROW

a)	na	funkcjonowanie	struktury	KSOW 10 000 000 7 500 000
b)	na	wdrażanie	Planu	działania	KSOW,					
				łącznie	z	jego	oceną 40 000 000 30 000 000

Ogółem 50 000 000 37 500 000

Tabela finansowa dla całego okresu programowania (w euro)
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Wykorzystanie środków KSOW
Do 31 grudnia 2014 r. MRiRW, FAPA oraz 
samorządy województw złożyły łącznie 
1 905 wniosków o przyznanie pomocy 
na tworzenie i funkcjonowanie Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich na kwotę 
216 590 763,18 zł. W ramach Schematu 
III Pomocy Technicznej podpisano 1 743 
umowy na kwotę 176 563 857,00 zł. 
Natomiast w okresie sprawozdawczym, 
tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 
2014 r. podpisano 574 umowy na kwotę
69 656 133,00 zł. Podpisane w okresie 
sprawozdawczym umowy w ramach sche-
matu III dotyczyły refundacji poniesionych 
kosztów związanych z:
1. realizacją Planu działania KSOW – 

umowy na kwotę 52 452 660,00 zł, 
2. funkcjonowaniem struktury KSOW – 

umowy na kwotę 17 203 473,00 zł.

Do końca grudnia 2014 r. zakończo-
no realizację 1 389 operacji na kwotę 
128 956 371,90 zł. Dokonano też rozli-
czenia 382 operacji, dla których uprzed-
nio zostały podpisane umowy na łączną 
kwotę 39 705 612,00 zł. W wyniku oce-
ny odpowiadających im wniosków o płat-
ność na rzecz MRiRW, FAPA oraz samo-
rządów województw przekazano kwotę 
39 482 437,32 zł, w tym:
1) 32 483 977,68 zł – na refundację kosz-
tów poniesionych na realizację Planu dzia-
łania KSOW,
2) 6 998 459,64 zł – na refundację kosz-
tów poniesionych na funkcjonowanie 
struktury KSOW.
Łączna kwota zrealizowanych płatności 
stanowi 99,44% sumy kwot z zawartych 
umów.

Wskaźnik Ilość
Całkowite wydatki 

poniesione w ramach 
projektu (zł)

1. 2. 3.

Stworzenie i utrzymanie struktury KSOW
Liczba	etatów	finansowanych	ze	środków
pomocy	technicznej* 732,91 20	617	817,88

Liczba	osób	finansowanych	ze	środków	pomocy	tech-
nicznej*

949,00

Liczba	sprzętu	komputerowego 117,00 410	394,75
Wyposażenie 410	156,16
Materiały	biurowe 373	599,04
Zakładka	i	portal	internetowy 339	861,92
Liczba	wydanych	broszur,	publikacji 500,00 12	295,00
Liczba	szkoleń	krajowych 311,00 128	722,56
Liczba	szkoleń	zagranicznych 0,00 0,00
Liczba	staży	i	wizyt	studyjnych	zagranicznych 26,00 54	725,82
Liczba	studiów	podyplomowych 6,00 15	035,00
Liczba	kursów	językowych 32,00 31	601,18
Liczba	spotkań	dot.	KSOW 306,50 175	437,82
Inne 3	455	054,34

Efekty rzeczowe ujęte narastająco od początku wdrażania KSOW w oparciu o dane 
z wniosków o płatność
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Realizacja planu działania KSOW
Liczba	konferencji,	spotkań,	konkursów	itp. 2	753,00 35	428	112,97
Liczba	wizyt	studyjnych	krajowych 175,00 2	555	024,73
Liczba	wizyt	w	krajach	Unii	Europejskiej 1	180,00 14	552	352,72
Liczba	uczestników	konferencji,	spotkań,
konkursów	itp. 957	199,00

Liczba	materiałów	informacyjno	-	promocyjnych	(w	
tym	publikacje) 4	111	525,00 8	843	098,32

Liczba	materiałów	informacyjno	-	promocyjnych	(w	
tym	gadżety	reklamowe) 587	011,00 5	151	284,96

Liczba	ekspertyz	i	analiz 83,00 2	592	886,29
Liczba	zorganizowanych	targów/wystaw 650,00 21	590	883,02
Inne 12	822	065,27

Dobre praktyki
Od początku funkcjonowania KSOW oraz 
wdrażania Planów działania, jak wskazują 
efekty rzeczowe, zrealizowano i rozliczo-
no blisko 1500 projektów. Nie sposób jest 
wybrać spośród takiej liczby, kilku najcie-
kawszych. Jednak na trzy projekty nale-
żałoby zwrócić szczególną uwagę. Warto 
zaznaczyć, iż każdy z tych projektów do-
tyczy różnych Planów działania, z różnych 
okresów ich wdrażania, i przyczynia się do 
osiągnięcia celu głównego sieci. 
1. „The Nordic-Baltic LEADER Coopera-

tion Award” - to polska wersja publi-
kacji, przygotowana w ramach Planu 
działania Sekretariatu Centralnego 
KSOW na lata 2014-2015.

Projekt przygotowany został przez nor-
dycko-bałtycką sieć obszarów wiejskich 
i zgłoszony został do konkursu na naj-
lepszy projekt współpracy transnarodo-
wej w ramach LEADER. W ramach osi
LEADER realizowanych jest blisko 360 
projektów współpracy, przy czym w przy-
padku 180 projektów, partnerem jest
przynajmniej jedna LGD z regionu nordy-
cko-bałtyckiego. W publikacji zaprezento-
wani zostali finaliści konkursu nordycko-
-bałtyckiej sieci obszarów wiejskich na 

najlepszy projekt współpracy transnaro-
dowej w ramach LEADER.
Niniejsza publikacja może stać się nie-
ocenionym źródłem inspiracji lub źródłem 
kontaktów przy tworzeniu lokalnych stra-
tegii rozwoju na lata 2014-2020.
2. Badanie „Publiczne doradztwo rolni-

cze wobec wyzwań przyszłości i ocze-
kiwań mieszkańców wsi” – to projekt 
zrealizowany przez Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie o/Kra-
ków w ramach Planu działania Sekre-
tariatu Centralnego KSOW na lata 
2012-2013. 
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Projekt obejmował konferencję,  badanie 
oraz opracowanie publikacji. Publikacja 
zawiera artykuły recenzowane, opracowa-
ne przez autorów referatów, koreferatów 
i komunikatów wygłoszonych w trakcie 
konferencji. Zawiera także relacje z ob-
rad oraz komunikat końcowy konferencji. 
W publikacji znajdują się artykuły doty-
czące m.in.: przyszłości doradztwa pub-
licznego w Polsce, potrzeb doradczych 
rolników i przedsiębiorców, wyzwań jakie 
stoją przed doradcami, miejsca doradztwa 
rolniczego w Systemie Wiedzy i Informacji 
Rolniczej. Publikacja dostępna jest także 
w Bibliotece KSOW. 
3. „Szkoła liderek rozwoju lokalnego” – 

to projekt sieciowy realizowany przez 
Wielkopolski Sekretariat Regionalny 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 
w ramach realizacji Planów Działania 
na lata 2010-2011 oraz 2012-2013. 

Celem działania Szkoły Liderek Rozwoju 
Lokalnego była aktywizacja społeczności 
lokalnych, w wyniku której uczestniczki 
projektu powołały do życia organizacje 
pozarządowe, zrealizowały szereg imprez 
dla społeczności wiejskich oraz zorgani-
zowały spotkania grup szkoleniowych, na 
których podnoszono ich wiedzę i umiejęt-
ności.
Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego zosta-
ła w 2012 roku uznana przez Europejską 
Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) 
za dobrą praktykę w realizacji przez Sekre-
tariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich projektów sieciowych.
Grupa Robocza KSOW
W celu zapewnienia prawidłowe-
go funkcjonowania sieci, na podstawie 
art. 37 a ust. 6 ustawy z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-

woju Obszarów Wiejskich została powo-
łana Grupa Robocza do spraw Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich, jako organ opi-
niodawczo-doradczy Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.
Grupa Robocza ds. KSOW złożona jest 
z przedstawicieli administracji rządowej 
i samorządowej oraz reprezentantów or-
ganizacji i instytucji zaangażowanych 
w rozwój obszarów wiejskich. Zadaniem 
Grupy Roboczej jest powoływanie tema-
tycznych grup roboczych oraz kierowanie 
ich pracami. Do zadań Grupy Roboczej 
należy określanie priorytetów KSOW i re-
komendacji działań, bieżące monitoro-
wania prac KSOW, a także powoływanie 
i kierowanie pracami grup tematycznych: 
ds. Leader, ds. Zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich oraz ds. Młodzieży na 
obszarach wiejskich.
Do Grupy Roboczej ds. KSOW należą 
przedstawiciele Sekretariatu Centralnego 
KSOW i 16 sekretariatów regionalnych, 
przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz przedstawiciele resortów: 
infrastruktury i rozwoju; kultury i dzie-
dzictwa narodowego; administracji i cy-
fryzacji; środowiska oraz Szefa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciele 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Cen-
trum Doradztwa Rolniczego w Brwino-
wie, Krajowego Centrum Edukacji Rolni-
czej w Brwinowie, samorządu gminnego, 
powiatowego, Związku Banków Polskich, 
organizacji pracodawców, jednostek ba-
dawczo-rozwojowych, związków zawo-
dowych, uczelni wyższych, Krajowej Rady 
Izb Rolniczych, Lokalnych Grup Działania, 
organizacji działających na rzecz rozwo-
ju obszarów wiejskich, w tym organizacji 
działających na rzecz wyrównywania szans 
oraz Związku Zawodowego Centrum Na-

6 Biuletyn KSOW LATO 2/2015



>> Zdaniem eksperta

Europejskie spotkanie grupy ds. Leader organizowane przez ESROW

rodowe Młodych Rolników.
Współpraca z Europejską na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Pol-
sce jest częścią Europejskiej Sieci na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach 
której odbywa się współpraca pomię-
dzy Krajowymi Sieciami Obszarów Wiej-
skich utworzonymi w poszczególnych 
państwach członkowskich. W ramach tej 
sieci prowadzona jest współpraca bilate-
ralna i wielonarodowa pomiędzy siecia-
mi państw członkowskich. Jednocześnie 
utrzymywane są kontakty z władzami i or-
ganizacjami o znaczeniu międzynarodo-
wym, zaangażowanymi w rozwój obszarów 
wiejskich oraz wykazującymi szczególne 
zainteresowanie działaniami Krajowej Sie-
ci Obszarów Wiejskich, przede wszystkim 
w celu ułatwienia wymiany doświadczeń 
oraz dobrych praktyk w ramach konkret-
nych sieci tematycznych.
Prace Europejskiej Sieci na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich koordynowane są 
przez Europejski Komitet Koordynujący 
Sieć Obszarów Wiejskich. W skład Komi-

tetu wchodzą przedstawiciele Instytucji 
Zarządzających programami rozwoju ob-
szarów wiejskich na lata 2007-2013 oraz 
przedstawiciele narodowych sieci obsza-
rów wiejskich z 27 krajów członkowskich, 
przedstawiciele podkomitetu ds. Leader 
oraz reprezentant europejskiej organizacji 
zrzeszającej lokalne grupy działania. Do 
głównych zadań Komitetu należy okre-
ślanie priorytetów i celów ESROW, akty-
wizowanie sieci narodowych i wspieranie 
projektów współpracy międzynarodowej.
KSOW uczestniczy w wielu przedsię-
wzięciach podejmowanych przez Euro-
pejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, m.in. w gromadzeniu dobrych 
praktyk w dziedzinie krótkich łańcuchów 
dostaw oraz prezentacji wartości dodanej 
sieciowania w formie danych statystycz-
nych oraz w formie przykładów dobrych 
praktyk dotyczących czterech obszarów: 
komunikowania w sieci, wymiany wiedzy, 
szkoleń i współpracy. Wyniki tych prac 
są omawiane na cyklicznych spotkaniach 
krajowych sieci obszarów wiejskich orga-
nizowanych przez ESROW we współpracy 
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>> Zdaniem eksperta

Renata Zielińska
Radca Ministra, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z siecią gospodarzy.
Na początku lutego 2010 r. Sekretariat 
Centralny KSOW nawiązał kontakt robo-
czy dotyczący współpracy z Narodowymi 
Sekretariatami Sieci Obszarów Wiejskich 
Węgier oraz Danii, a następnie z partne-
rami z Francji. Ważnym elementem tej 
współpracy była organizacja wyjazdów 
studyjnych dla przedstawicieli Grup Pro-
ducentów Rolnych, w tym wymiana do-
świadczeń w zakresie ich funkcjonowania.
Z początkiem 2012 roku działalność roz-
poczęła Rumuńska Sieć Obszarów Wiej-
skich. Pierwszym elementem nawiązanej 
współpracy sieci polskiej i rumuńskiej był 
udział polskiego eksperta, który  przed-
stawił przykłady dobrych praktyk wybra-
nych działań PROW 2007-2013 na mię-
dzynarodowym seminarium w Rumunii, 
dotyczącym możliwości biznesowych na 
obszarach wiejskich w zakresie rozwijania 
działalności pozarolniczej.
Z kolei efektem współpracy Słowackiej 
Sieci Obszarów Wiejskich z Polską KSOW 
jest udział 60 przedstawicieli ze Słowacji 
w Targach AGROTRAVEL 2012. Słowa-
cja w 2012 roku była krajem partnerskim 
targów (w roku 2011 partnerem była 
Węgierska Sieć Obszarów Wiejskich). Na 
konferencji w trakcie targów przykłady 
dobrych praktyk dotyczących turystyki 
wiejskiej na Słowacji zaprezentowała Pani 

Malvina Gondova ze Słowackiej Sieci Ob-
szarów Wiejskich.
Z kolei Francuska Sieć Obszarów Wiej-
skich przeprowadziła badanie dotyczące 
powiązań pomiędzy Programami Rozwoju 
Obszarów Wiejskich a krótkimi łańcuchami 
dostaw. W tym celu wykorzystała narodo-
we sieci obszarów wiejskich w państwach 
członkowskich, do których rozesłała an-
kiety dotyczące badania. Rezultaty ba-
dania zostały zebrane w Podsumowaniu: 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i krótkie łańcuchy dostaw żywności.
Działalność informacyjna KSOW
Ważnym uzupełnieniem działań infor-
macyjnych podejmowanych w ramach 
KSOW w oparciu o funkcjonujący portal 
Sieci, jest kwartalna publikacja pn.: „Biu-
letyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. 
Stanowi to kolejny istotny krok w rozpo-
czętym w 2007 roku procesie budowy 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Służy 
przede wszystkim lepszemu przepływowi 
informacji pomiędzy instytucjami i orga-
nizacjami zaangażowanymi w działania na 
rzecz polskiej wsi i jej mieszkańców. Biu-
letyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
stał się istotnym elementem współpracy 
w ramach Sieci, dostarczającym informa-
cje, które są pomocne w pracy na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.
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>> Dobre praktyki PROW 2007-2013

Trwa czas podsumowań i definitywnego 
zamykania działań realizowanych w ra-
mach krajowych i regionalnych sieci. Eu-
ropejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (ENRD) w połowie roku 2014 
opublikowała podręcznik, który powstał, 
jako efekt kilkuletniej współpracy sieci 
europejskiej z krajowymi i regionalnymi 
sieciami w poszczególnych państwach 
członkowskich1. Publikacja w sposób syn-
tetyczny i przejrzysty prezentuje wiele 
aspektów związanych z funkcjonowaniem 
sieci, w tym wnioski i doświadczenia zdo-
byte podczas ostatnich siedmiu lat. Dzia-
łalność miała na celu wspieranie i promocję 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiej-
skich, w tym wzmocnienie prawidłowej 
realizacji programów rozwoju obszarów 
wiejskich oraz włączanie w różnego rodza-
ju przedsięwzięcia jak największej grupy 
beneficjentów tych programów. W okresie 
kiedy realizowane są ostatnie z projektów 
w ramach KSOW 2008-2015, a równo-
cześnie trwają prace związane z plano-
waniem przedsięwzięć na nowy okres 
funkcjonowania sieci do roku 2020, warto 
poświęcić uwagę kwestiom związanym ze 
sposobami prezentowania wartości doda-
nej wypracowywanej dzięki sieci i siecio-
waniu. Choć wiele zagadnień zostało już 
przeanalizowanych, a podmioty wdraża-
jące i partnerzy sieci mają duże doświad-
czenie w realizacji swoich zadań, przypo-
mnieć można kilka zasadniczych kwestii 
zaprezentowanych przez ENRD. Krajowe 
sieci służą bezpośrednio interesariuszom, 

którzy występują zarówno jako benefi-
cjenci przedsięwzięć, jak również jako au-
torzy projektów ukierunkowanych na roz-
wój obszarów wiejskich. Działalność sieci 
sprzyja budowaniu kapitału społecznego, 
pomaga w uruchamianiu potencjału jakim 
dysponują mieszkańcy obszarów wiej-
skich oraz wykorzystywaniu tych zasobów 
w rozwoju wsi. Sieć sprzyja współpracy 
i podejmowaniu różnego typu wspólnych 
przedsięwzięć przez partnerów, którzy 
w innych okolicznościach takich wyzwań 
nie podjęliby. Duże znaczenie mają także 
inicjatywy, które uczą demokratycznego 
podejścia, współuczestnictwa oraz odpo-
wiedzialności w podejmowaniu ważnych 
decyzji, w kreowaniu i realizowaniu polityki 
na różnych poziomach decyzyjności; któ-
re służą wymianie doświadczeń poprzez 
uczenie się w grupie dzięki wykorzystaniu 
mechanizmu interakcji. Projekty sieciujące 
o charakterze szkoleniowo-informacyjnym 
stwarzają także szanse na rozwój indywi-
dualny beneficjentów i budowanie włas-
nego  potencjału.  
Zakres funkcjonowania sieci i zadania 
przez nie realizowane tworzą wartość do-
daną, która pośrednio wspiera realizację 
polityki rolnej i współgra z jej instrumen-
tami ukierunkowanymi na rozwój obsza-
rów wiejskich. Jednak zdaniem autorów 
publikacji, to, co w realizacji zadań sieci 
obszarów wiejskich mogło budzić wątpli-
wości, to kwestia trudnych do zmierzenia 
rezultatów sieciowania i ich wpływu na 
rozwój obszarów wiejskich oraz na efek-

Efekty sieciowania istotne dla rozwoju 
obszarów wiejskich

1 „NRN Guidebook”, 2014
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>> Dobre praktyki PROW 2007-2013

tywność wydatkowania pieniędzy pub-
licznych na tego typ zadania. Dlatego na 
początku uruchamiania sieci w nowym 
PROW 2014-2020 warto przypomnieć 
metody odpowiedniego prezentowania 
rezultatów pracy sieci, których dobór za-
leży od określenia: co chcemy przekazać 
i kto jest adresatem naszej informacji. Eu-
ropejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich wymienia jako najskuteczniejsze 
następujące wskaźniki:
1. zbiór danych statystycznych, które in-

formują m.in. o ilości przeprowadzo-
nych przedsięwzięć w określonym cza-
sie, o liczbie opracowanych publikacji 
oraz skatalogowanych przykładach do-
brych praktyk; 

2. prezentacja studium przypadku dane-
go projektu, który zawiera charakte-
rystykę przedsięwzięcia, wyjaśnienie 
czemu ono miało służyć, do kogo było 
adresowane i dlaczego, jakie wyzwania 
były związane z jego realizacją; 

3. analiza jakościowa i ilościowa efektów 
i zakresu oddziaływania projektu.

W celu skutecznego i rzetelnego infor-
mowania o efektach działalności sieci, za-
równo narzędzia komunikacji, jak i dane 
wskaźniki powinny być dobrane do ocze-
kiwań grupy docelowej. I tak na przykład, 
politycy i reprezentanci grup decyzyj-
nych najchętniej korzystają z syntetycz-
nie zaprezentowanych efektów – najlepiej 
w postaci danych liczbowych przekazy-
wanych odbiorcom w formie sprawozdań 
lub publikacji. Natomiast członkowie sieci 
są najczęściej zainteresowani konkretny-
mi efektami działań sieciujących, których 
są bezpośrednimi beneficjentami. Dla 
szerszej grupy odbiorców, jaką jest opinia 
publiczna, najwłaściwsze mogą okazać się 
krótkie prezentacje z opisem historii suk-
cesu oraz podsumowania i dane opraco-

wywane w formie broszur. W praktyce 
sprawdza się także organizowanie różnego 
typu wydarzeń, takie jak np. dni otwarte 
i festyny. Kwestią dość oczywistą o jakiej 
należy zawsze pamiętać jest to, żeby na 
kluczowych etapach realizowania zadań 
definiować cele oraz oczekiwane i osiąg-
nięte rezultaty przedsięwzięć sieciujących. 
Dzięki temu można uniknąć wątpliwości, 
a nawet zarzutów, że np. działania wspie-
rające rozwój kapitału społecznego, anga-
żowanie w projekty coraz większej liczby 
interesariuszy – będących równocześnie 
beneficjentami i współautorami przedsię-
wzięć - są trudno mierzalnymi wskaźnika-
mi skutecznej realizacji programów rozwo-
ju obszarów wiejskich, czy pozytywnego 
odziaływania na rozwój terenów wiejskich.
Jak już wspomniano, jednym ze sposobów 
na przedstawienie efektów z realizacji pro-
jektów, zarówno tych realizowanych w ra-
mach programów rozwoju obszarów wiej-
skich, jak i w zakresie działań sieciujących, 
jest prezentacja dobrych praktyk. Mogą 
one być inspiracją dla innych beneficjen-
tów, ale – o czym zawsze należy pamiętać 
– wyłącznie po odpowiednim ich zaadap-
towaniu do możliwości danego regionu, 
istniejącego potencjału czy umiejętności 
samych beneficjentów. 
Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich upowszechnia takie historie 
sukcesu, prowadzi bazy danych różnego 
typu przedsięwzięć i w zależności od celu 
prezentacji, grupuje je w różnych katego-
riach. Na przykład ENRD stworzyła bazę 
i przeanalizowała ponad 160 opisów pro-
jektów. Były one rekomendowane przez 
krajowe sieci obszarów wiejskich i kwalifi-
kowane w siedmiu głównych kategoriach: 
rozwój przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich; zmiany klimatyczne; innowa-
cyjność; współpraca i działania sieciujące, 
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które sprzyjają uruchamianiu przedsię-
wzięć i wspierają wymianę doświadczeń 
na bazie współpracy partnerskiej; podno-
szenie standardu życia lokalnych społecz-
ności; wsparcie dla młodzieży; wykorzy-
stywanie narzędzi komunikacji służących 
rozwojowi obszarów wiejskich. 
Wśród zaprezentowanych projektów za-
sługują na uwagę między innymi te wspie-
rające rozwój przedsiębiorczości i dy-
wersyfikujące źródła dochodów na wsi. 
Na Litwie, tak jak w większości innych 
krajów UE, potencjał turystyczny często 
stanowi podstawę do rozwoju lokalne-
go. Dla mieszkańców może być motywa-
cją do podejmowania pracy w tej branży.  
W Regionie Zarasai, dzięki finansowaniu 
uzyskanemu z programu rozwoju obsza-
rów wiejskich przeprowadzono szkolenie 
w zakresie świadczenia usług przewodni-
ków turystycznych. Grupę docelową pro-
jektu stanowili ludzie młodzi z Regionu 
Zarasai. Została ona wybrana w sposób 
nieprzypadkowy, gdyż obszary wiejskie 
są narażone na wyludnienie, szczególnie 
wśród młodszego pokolenia, a przedsię-

wzięcie służyło właśnie aktywizacji za-
wodowej młodzieży i zatrzymaniu jej na 
wsi. Podczas kursu na wykwalifikowanego 
przewodnika turystycznego przeszkolono 
10 osób w zakresie informowania o atrak-
cjach historycznych i krajoznawczych oraz 
usługach turystycznych oferowanych 
w tym regionie Litwy turystom krajowym 
i zagranicznym. Zdobyte umiejętności 
i profesjonalna wiedza dały grupie mło-
dych osób szanse na znalezienie zatrud-
nienia w Regionie Zarasai. 
Innym przykładem różnicowania zatrud-
nienia na wsi jest historia pana Martina 
McClean’a pochodzącego z Cookstown 
w Irlandii Północnej. Martin prowadzi go-
spodarstwo rodzinne ukierunkowane na 
hodowlę bydła, ale w ramach programu 
rozwoju obszarów wiejskich skorzystał 
z dofinansowania w zakresie dywersyfikacji 
dochodów. Wybór dodatkowej działalno-
ści był łatwym zadaniem, ponieważ Martin 
ma niezwykłe hobby –  od ponad 20 lat zaj-
muje się wytarzaniem skrzypiec, altówek 
i wiolonczeli. Chciał rozszerzyć działalność 
i zdobyć kwalifikacje w zakresie prowa-
dzenia własnego biznesu. Odbył szkolenie  
z planowania przedsięwzięcia, tworzenia 
budżetu, rozliczeń podatkowych i mar-
ketingu. W efekcie przerobił jedno z po-
mieszczeń gospodarskich na warsztat lut-
niczy, w którym rozwija rzemiosło, tworzy 
i sprzedaje swoje instrumenty, a równo-
cześnie prowadzi nadal gospodarstwo rol-
ne. 
Wśród przykładów projektów wpisanych 
przez Europejską Sieć Obszarów Wiejskich 
do katalogu dobrych praktyk i publikowa-
nych na portalu ENRD były także te rea-
lizowane przy współudziale Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich (Sekretariatu Cen-
tralnego KSOW, Sekretariatów Regional-
nych KSOW) oraz partnerów sieci w Pol-

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

>> Dobre praktyki PROW 2007-2013
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sce. Były to przedsięwzięcia o charakterze 
sieciującym – wspierające między innymi 
rozwój kapitału społecznego, aktywizują-
ce mieszkańców obszarów wiejskich, tak-
że w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. 
Z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania  
Przyjazne Mazowsze, przy współpracy 
partnerów KSOW zrealizowano projekt, 
w ramach którego przeprowadzono war-
sztaty pn. „Questing tworzenie atrak-
cji turystyczno-edukacyjnych w formie 
poszukiwania skarbów”, sfinansowane 
i promowane przez Sekretariat Regional-
ny KSOW woj. mazowieckiego2. Questing 
to inaczej odkrywanie dziedzictwa dane-
go miejsca, turystyka z zagadkami pro-
wadzona w oparciu o wędrówkę po nie-
oznakowanych szlakach (questach), przy 
zastosowaniu skrupulatnie opracowanej 
instrukcji. Uczestnik questu z wykorzysta-
niem różnego typu zagadek i wskazówek 
podąża szlakiem, poznaje historie i legen-
dy związane ze skarbem, do którego musi 
dotrzeć. Taki typ „zabawy w odkrywcę” 

daje turystom możliwość poznania wa-
lorów turystycznych, ciekawostek przy-
rodniczych, kulturowych i historycznych 
danego miejsca w nowatorski i niezwykle 
atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem np. 
map, rysunków, quizów. Właśnie z przy-
gotowania tego typu edukacyjnej rozrywki 
dla turystów zostali przeszkoleni w gospo-
darstwie agroturystycznym Sielanka Ra-
ciąż w Pólce Raciąż przedstawiciele LGD 
z terenu Mazowsza. Poznali metodę que-
stingu oraz opracowali quest pn.„Piachem, 
Pólką, lasem z ptasim kompasem”, który 
gościom odwiedzającym Mazowsze po-
maga w odkrywaniu piękna tego regionu. 
Innym przykład dobrej praktyki jest „Ogól-
nopolska Sieć Zagród Edukacyjnych”, 
projekt zrealizowany w ramach Planu 
działania SC KSOW na lata 2010-2011 
przez Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie Oddział w Krakowie. Dla 
doradców-trenerów oraz rolników opra-
cowano wytyczne i szczegółowy pro-
gram szkoleniowy, a ponadto określono 

Questing – wyznaczanie szlaku

2 Więcej informacji na  www.mazowieckie.ksow.pl, www.lgdpm.pl

>> Dobre praktyki PROW 2007-2013
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formalno-prawne zasady prowadzenia 
edukacji w gospodarstwach rolnych. Pro-
jekt ten zapoczątkował niezwykle dyna-
micznie rozwijające się przedsięwzięcie, 
w efekcie którego powstała Ogólnopolska 
Sieć Zagród Edukacyjnych. Skupia ona go-
spodarstwa rolne, które są odpowiednio 
przygotowane do prowadzenia zajęć dy-
daktycznych dla dzieci i młodzieży w opar-
ciu o zasoby istniejące w gospodarstwie3. 
Dzięki temu rolnicy mogą uzyskiwać do-
datkowe źródła dochodów, a szkoły pro-
wadzić urozmaicone zajęcia dydaktyczne. 
W propagowanie idei zagród edukacyj-
nych, w tym także w realizację usług do-
radczych, szkoleń, seminariów i wyjazdów 
studyjnych dla rolników, zaangażowane są 
m.in. regionalne sieci KSOW oraz ośrodki 
doradztwa rolniczego w poszczególnych 
województwach. 

W Polsce funkcjonuje już ponad 100 go-
spodarstw tego typu, a co roku kolejne 
starają się o włączenie ich do sieci. W eu-
ropejskiej bazie dobrych praktyk znalazły 
się także takie przedsięwzięcia jak: „Polska 
Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi” - SR KSOW 
woj. opolskiego; „Szkoła Animatorów 
Wiejskich” - SR KSOW woj. zachodniopo-
morskiego; oraz „Szkoła Liderek Rozwoju 
Lokalnego” – SR KSOW woj. wielkopol-
skiego. Szczegółowe prezentacje tych 
projektów znajdziecie Państwo w rozdzia-
le „KSOW w Regionach".
Te i wiele innych przedsięwzięć wspiera-
jących pozytywne przemiany w zakresie 
przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego i ak-
tywizacji mieszkańców obszarów wiejskich 
realizowano przy udziale środków finanso-
wych z programów rozwoju obszarów wiej-
skich we wszystkich krajach UE. A dzię-
ki pracy sieci, na jej różnych poziomach 
funkcjonowania – regionalnym, krajowym 
i europejskim – rozwijała się współpra-
ca, promowano dobre praktyki, opraco-
wano szereg analiz dotyczących kwestii 
wsi i jej mieszkańców, a podczas szkoleń 
i konferencji omawiano zagadnienia mają-
ce wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w: „NRN 
Guidebook”, „The European Agricultural Fund for Rural 

Development. Project examples 2007-2013”.

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych. Olejarnia z Zabłocic

Barbara Kucharska 
FAPA

3 Więcej informacji www.zagrodaedukacyjna.pl
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Podsumowanie konkursu
„Przyjazna Wieś”
Możliwość korzystania ze środków pomo-
cowych Unii Europejskiej miała pozytyw-
ny wpływ na rozwój obszarów wiejskich 
w naszym kraju, w tym również w kwestii 
rozbudowy i modernizacji infrastruktury 
na tych terenach. Przez ten czas opra-
cowano i zrealizowano wiele projektów 
funkcjonalnych obiektów użyteczności 
publicznej, budynków oraz instalacji skła-
dających się na  infrastrukturę o charak-
terze technicznym i społecznym. Zabu-
dowa i inne elementy zagospodarowania 
przestrzeni lokalnej są przeznaczone dla 
społeczności zamieszkującej tereny wiej-
skie oraz je odwiedzających, są użyteczne 
i pomysłowe jeśli chodzi o wykorzystanie 
istniejącego potencjału. W wyniku działań 
podejmowanych przy udziale aktywnych 
samorządów i we współpracy z partne-
rami, powstały nowoczesne przestrzenie 
i obiekty do uprawiania sportów i odpo-
czynku, dopasowane do potrzeb miesz-
kańców i turystów; zmodernizowano lub 
zrewitalizowano centrum wielu miejsco-
wości; zbudowano kompleksy rekreacyj-
no-kulturalne i wiele innych. Inwesty-
cje pomogły w stworzeniu miejsc, które 
są z powodzeniem wykorzystywane do
organizacji ciekawych wydarzeń, skupiają-
cych lokalną społeczność. 
Doceniając te działania, postanowiono 
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich wyróżnić i zaprezentować najlepsze 
inwestycje. Stanowi to także sposób na 
wskazanie kierunku pożądanych zmian na 
terenach wiejskich w zakresie poprawy ja-
kości życia ich mieszkańców. 
Po raz pierwszy konkurs pod hasłem 

„Przyjazna Wieś” zorganizowano w 2009 r.
W konkursie uwzględniono projekty zre-
alizowane od maja 2004 r. na obszarach 
wiejskich przy wykorzystaniu środków 
unijnych. Od tego czasu konkurs ogłasza-
ny był co roku, a w ciągu sześciu kolejnych 
edycji  ocenionych zostało – na etapie 
centralnym – 147 zrealizowanych inwe-
stycji o różnym charakterze. Wymiar tych 
działań jest więc duży w skali kraju, a na-
leży wziąć pod uwagę liczbę projektów
zgłaszanych do Sekretariatów Regional-
nych, które prowadzą konkurs i wyłaniają 
najlepsze projekty w swoich wojewódz-
twach. Z tej określonej grupy wybierane 
są najlepsze inwestycje i zgłaszane do 
Sekretariatu Centralnego KSOW. Tytuł 
„Przyjaznej Wsi” nadaje Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, a oceny projektów dokonu-
je specjalna komisja konkursowa.
Konkurs, poza pierwszą edycją, przepro-
wadzany był w dwóch kategoriach: in-
frastruktura społeczna  i infrastruktura 
techniczna (zarówno w regionach, jak i na 
etapie centralnym). Początkowo wyboru 
dokonywano jedynie w ramach pierwszej 
z nich, ale w związku z realizacją różnych 
potrzeb inwestycyjnych na obszarach 
wiejskich o charakterze technicznym (in-
frastruktura turystyczna, rozbudowa tar-
gowisk gminnych, itp.), postanowiono 
również stworzyć drugą, odrębną kate-
gorię konkursową. Dodatkową kategorią, 
wprowadzoną w 2010 r., było ekomiejsce, 
a w 2012 r. – infrastruktura ekologiczna 
(w jej ramach wyróżnienia przyznano tylko 
raz). W sumie w grupie rozwiązań proeko-
logicznych do etapu centralnego zgłoszo-
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no 12 projektów.
Konkurs „Przyjazna Wieś” jest sztandaro-
wym działaniem, realizowanym w ramach 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, cieszy 
się dużym zainteresowaniem beneficjen-
tów i ma już uznaną renomę.  W 2009 r. 
Sekretariaty Regionalne uzyskały zgłosze-
nia dotyczące 80 projektów. Pierwsze do-
świadczenia były więc bardzo obiecujące. 
W kolejnych latach ich liczba wyniosła: 54 
– w 2010 r., a następnie aż 104 – w 2011 
r., 125 – w 2012 r., 143 – w 2013 r. i 96 
w 2014 r. Niekwestionowanym liderem 
pozostaje jednak województwo wielko-
polskie – w którym do tej pory zgłoszo-
no największą pulę projektów, spełniają-
cych kryteria konkursu „Przyjazna Wieś”. 
W historii konkursu tytuł „Przyjaznej Wsi” 
przyznano już 37 laureatom, a nagrodzo-
ne projekty pochodziły z 14 województw: 
dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, 
lubelskiego,  łódzkiego, małopolskiego, 
mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, 
pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, 
warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego. Najwięcej na-
grodzonych projektów zrealizowanych zo-
stało w województwie wielkopolskim. 
Na początku realizacji konkursu projekty, 
które przedstawiano do oceny, współfi-
nansowane były z Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Restrukturyzacja i Mo-
dernizacja Sektora Żywnościowego oraz 
Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”, 
działania „Odnowa Wsi oraz zachowanie 
i ochrona dziedzictwa kulturowego” oraz 
z innych programów – rozwoju regional-
nego i społecznego. W kolejnych latach, 
samorządy gmin były już w trakcie realiza-
cji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 i operowały środkami 
z dwóch działań osi III: „Odnowa i rozwój 
wsi” i „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej”. Zakres działania osi 
IV – Leader „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju” pozwalał również na realiza-
cję projektów zakładających inwestycje 
w infrastrukturę. Dostępne instrumenty 
wsparcia służyły m.in. rozwojowi infra-
struktury technicznej i społecznej, odno-
wie wsi, ochronie dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego. Uruchamianie kolejnych 
programów, zakładających środki na roz-
wój infrastruktury na obszarach wiejskich, 
znajdywało odzwierciedlenie w rodzaju 
realizowanych inwestycji. 
Konkurs to nie tylko działania polegające 
na formalnej ocenie projektów, ale również 
wydarzenia związane z wręczeniem wy-
różnień dla laureatów podczas konferen-
cji corocznie organizowanej w Warszawie, 
a także dwie edycje publikacji prezentu-

Laureaci konkursu „Przyjazna Wieś” w 2014 r., Fot. J. Surowiec
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jącej finalistów ogólnokrajowego konkur-
su (2009 i 2010 rok). Najlepsze projekty 
infrastrukturalne mogły liczyć również na 
promocję w mediach jako nagrodzone do-
bre praktyki wykorzystania środków unij-
nych.
VI edycja konkursu (2014 r.), której roz-
strzygnięcie ogłoszone zostało w tym 
roku, podsumowywała wykorzystywanie 
środków na infrastrukturę wiejską w ra-
mach programów na lata 2007-2013. Jest 
to ostatni konkurs w ramach kończącej 
się perspektywy finansowej. Przygotowy-
wana z tej okazji konferencja, była okazją 
do spotkania w jednym miejscu wszyst-
kich wyróżnionych dotychczas laureatów. 
Mogli oni skonfrontować swoje pomysły 
na zagospodarowanie lokalnej przestrze-
ni i rozwój społeczny, spojrzeć z innej 
perspektywy na podejmowane wspólnie 
przedsięwzięcia i zaczerpnąć dodatko-
wych inspiracji na przyszłość. 

Laureaci VI edycji konkursu „Przyjazna 
Wieś” – etap ogólnopolski
Do etapu ogólnopolskiego zakwalifiko-
wanych zostało 25 projektów, z czego 14 
w kategorii infrastruktura społeczna. Poni-
żej przedstawiamy laureatów w obu kate-
goriach konkursu „Przyjazna Wieś” 2014. 
 
Infrastruktura społeczna:

I miejsce  Budowa pomostu pływającego 
i małej infrastruktury turystycznej wraz 
z wyposażeniem i zagospodarowaniem 
terenu rekreacyjno-wypoczynkowego 
przy jeziorze Wieczno Północne w Os-
trowie (gm. Płużnica)
Zwycięski projekt w kategorii infrastruk-
tura społeczna został zakończony pod ko-
niec sierpnia 2014 r. W wyniku jego reali-

zacji uwzględniono potrzeby różnych grup 
osób w zakresie korzystania z akwenu znaj-
dującego się na obszarze gminy. Dla osób 
korzystających z plaży i kąpieli wodnych 
przewidziano nową plażę, kąpielisko z pły-
wającym pomostem oraz ścieżkę prowa-
dzącą nad jezioro. Równolegle powstało  
miejsce do wodowania łodzi oraz miejsca 
postojowe. Jezioro jest akwenem cennym 
pod względem przyrodniczym, a z jego 
naturalnych zasobów korzystają również 
wędkarze. Inwestycja pozwoliła także 
na poprawę ogólnych warunków zwięk-
szających atrakcyjność otoczenia - wyko-
nano ławki, przebieralnie, paleniska pod 
ognisko. Na plaży powstała również siłow-
nia zewnętrzna oraz z myślą o najmłod-
szych - plac zabaw. Inwestycja wpłynęła 
na rozwój i poprawę jakości infrastruktu-
ry wypoczynkowo-rekreacyjnej w gminie 
Płużnica, a co z tym związane, przyczyni się 
do zwiększenia ruchu turystycznego. Jest 
to drugie w całej gminie zorganizowane 
miejsce do wypoczynku nad wodą. Zago-
spodarowany teren jest miejscem wypo-
czynku mieszkańców gminy i okolic, którzy 
od dawna odczuwali brak odpowiednie-
go zaplecza rekreacyjno-turystycznego.

Marta Leoniak 
FAPA
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Ostateczna koncepcja zagospodarowania 
przestrzeni nad jeziorem w Ostrowie była 
wynikiem konsultacji społecznych, które 
zostały przeprowadzone w innowacyjny 
sposób. W planowanie inwestycji związa-
nej z zagospodarowaniem plaży włączyła 
się Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica. 
Młodzież aktywnie podjęła się współpracy 
przy konsultacjach społecznych, zbierając 
m.in. opinie i pomysły od mieszkańców 
gminy. Przygotowane przez nich plakaty 
ze zdjęciami pokazującymi obecny stan 
terenu nad jeziorem, zostały umieszczo-
ne w wielu miejscach – m.in. w sklepach 
i szkołach. Wszyscy chętni mogli zapisy-
wać na nich swoje propozycje, które zo-
stały zaprezentowane podczas „Pikniku 
na trawie”. Dalsze prace prowadzone były 
w formie warsztatów zorganizowanych dla 
osób, zainteresowanych udziałem w spot-
kaniach. Pozwoliły one na stworzenie pro-
jektu społecznego inwestycji, zawierają-
cego elementy infrastruktury zgłoszone 
przez poszczególne grupy użytkowników 
– mieszkańców gminy. Wypracowana
koncepcja została wykorzystana przez 
władze gminy przy budowie i zagospoda-
rowywaniu terenu nad jeziorem, a takie 
metody prowadzenia konsultacji okazały 
się bardzo skuteczne w przekazywaniu 
propozycji od mieszkańców.

II miejsce Budowa Gminno Parkowego 
Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 
– Gmina Nowosolna etap II (gm. Nowo-
solna)

W wyniku realizacji projektu powstał funk-
cjonalny budynek, w którym zastosowano 
nowoczesne technologie i zapewniono 
mieszkańcom odpowiednie warunki do 
rozwoju działalności kulturalnej i ekolo-
gicznej. Do tej pory na terenie gminy bra-
kowało miejsca, które spełniałoby funkcje 
gminnego ośrodka kultury, pozwalającego 
na organizację zajęć pozaszkolnych dla 
dzieci i młodzieży, a także na rozwój za-
interesowań związanych z kulturą i dzie-
dzictwem kulturowym gminy. Nie bez 
znaczenia był także brak miejsca do orga-
nizacji imprez o charakterze kulturalnym, 
ułatwiających aktywizację środowiska lo-
kalnego.  
Powstała inwestycja jest miejscem, w któ-
rym organizowane są różne zajęcia dla 
dzieci i młodzieży z  zakresu rękodzieła, ce-
ramiki artystycznej, decoupage'u oraz inne 
rozwijające umiejętności kursy – nauka gry 
na instrumentach muzycznych, taniec to-
warzyski, nauka angielskiego, a także war-
sztaty kulinarne. W Centrum zatrudnienie 
znaleźli instruktorzy prowadzący zajęcia, 
którzy są mieszkańcami gminy. Cyklicznie 
odbywają się imprezy kulturalne, związa-
ne z feriami, zabawami karnawałowymi, 
a także celebrowane są inne okolicznoś-
ciowe święta. Budynek gminnego centrum 
kultury jest obiektem użyteczności pub-
licznej – powstał z myślą o mieszkańcach 
gminy Nowosolna i wszystkich zaintere-
sowanych osobach. Główne pomieszcze-
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nie – świetlica, stanowi miejsce spotkań 
organizacji społecznych, szkoleń i spotkań 
informacyjnych przeznaczonych dla lokal-
nej społeczności. Jest również miejscem, 
w którym mieszkańcy mogą realizować  
swoje potrzeby związane z dostępem do 
kultury, z czego chętnie korzystają i za-
chęcają także do takiej aktywności innych. 
Centrum w ramach działalności szeroko 
współpracuje z wieloma innymi instytucja-
mi kultury, organizacjami społeczno-kultu-
ralnymi, stowarzyszeniami. Podjęto także 
wspólne działania z aktywnymi członkami 
społeczności lokalnej w zakresie organi-
zowania i wspierania życia kulturalnego. 
Pozwoliło to na udział w licznych projek-
tach przeznaczonych dla młodzieży i do-
rosłych, wymianę doświadczeń i wiedzy, 
w tym również z partnerami z zagranicy, 
promocję gminy i regionu, rozbudzanie 
aktywności kulturalnej i proekologicznej, 
wspieranie funkcjonowania powstałych 
zespołów amatorskich, organizację imprez 
gminnych i szeregu wyjazdów studyjnych. 

III miejsce Modernizacja Centrum Kultu-
ry Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa  
w Wierzchosławicach
W ramach realizacji projektu odnowione 
zostało centrum wsi Wierzchosławice, 
a w ramach prac modernizacyjnych, obej-
mujących remont budynku dawnego Uni-
wersytetu Ludowego, oraz zagospodaro-
wanie przestrzeni wokół niego, wykonano 
m.in. remont elewacji, pokrycia dachowe-
go oraz modernizację wejść do budynku. 
Na wolnej powierzchni powstały nato-
miast korty tenisowe, boiska sportowe, 
parking oraz altana i miejsce na grill. W ten 
sposób niezagospodarowany wcześniej 
kompleks stanowi obecnie okazały obiekt 
o przeznaczeniu szkoleniowo-kulturalnym 
i wypoczynkowym. 

Przekazane do użytkowania Centrum 
umożliwiło rozszerzenie oferty kultural-
nej i edukacyjnej, dostęp do profesjonal-
nej bazy sportowo-rekreacyjnej  w gminie, 
na obszarze której jest jedynym tego typu 
obiektem.  Władze gminy Wierzchosła-
wice, która jest właścicielem budynku 
od 2007 r., przed przystąpieniem do re-
alizacji projektu, przeprowadziły wśród 
mieszkańców ankietę dotyczącą sposobu 
wykorzystania kompleksu Uniwersytetu 
Ludowego.  Zależało im na nawiązaniu do 
historycznego charakteru kompleksu, ale 
i spełnieniu oczekiwań związanych z aktu-
alnymi problemami (m.in. zniszczona infra-
struktura sportowa).
Kompleks stanowi również ośrodek kul-
turalny, który oddziałuje na społeczność 
całej gminy, ale również regionu i szerzej 
– kraju, jako miejsce, w którym kultywuje 
się tradycję polskiej wsi.  Zmodernizowany 
kompleks parkowy wraz z budynkiem jest 
wykorzystywany do organizowania lub 
współorganizowania różnorodnych im-
prez, pozwalających na promocję regionu, 
walorów turystycznych, produktów regio-
nalnych, a także prezentację folkloru i tra-
dycyjnych obrzędów. 
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Centrum Wsi Polskiej posiada stronę in-
ternetową, obsługiwaną w języku polskim 
oraz angielskim, na której można przeczy-
tać o zbliżających się wydarzeniach, ak-
tualnej ofercie, warunkach wynajmu sali 
konferencyjnej oraz pokoi hotelowych. 
Współpraca ze znanymi portalami (Boo-
kin.com, HRS.com) pomaga także w sku-
teczniejszej promocji tego obiektu. 
W gminie zauważalny jest wzrost aktyw-
ności fizycznej społeczności lokalnej, ko-
rzystającej z czynnych form spędzania 
wolnego czasu przez cały rok, jest wię-
cej zorganizowanych imprez sportowych 
i kulturalnych, przyczyniających się do 
mocniejszej integracji środowiska lokalne-
go. Obiekt, dzięki przyjętym rozwiązaniom 
(parking, podjazd), umożliwia korzystanie 
z kompleksu parkowego oraz budynku 
osobom niepełnosprawnym.

Infrastruktura techniczna:

I miejsce Park Wodny w Wysowej-Zdroju 
(gm. Uście Gorlickie)

W ramach projektu wybudowany zo-
stał park wodny, z częścią rekreacyjno-
-sportową, zapleczem technicznym i in-
frastrukturą towarzyszącą. Do tego celu 
wykorzystana została niecka betonowa 

basenu otwartego, która była w bardzo 
złym stanie technicznym. Inwestycja po-
zytywnie wpłynęła na rozwój uzdrowiska 
w Wysowej-Zdroju, które zyskało atrak-
cyjny obiekt rekreacyjno-sportowy, znaj-
dujący się w centralnej części miejsco-
wości, wzbogacając tym samym jej ofertę 
turystyczną, w szczególności w zimowej 
porze roku. W pobliżu nowego obiektu 
znajduje się park zdrojowy, pijalnia wód 
mineralnych oraz tereny zielone. W wyni-
ku realizacji projektu powstały nowe miej-
sca pracy, zwiększyło się także zaintere-
sowanie klientów obiektami infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej znajdującymi 
się na terenie uzdrowiska. 
Park wodny jest atrakcją turystyczną, do-
stępną dla wszystkich przez cały rok. Ofe-
ruje on m.in. rekreację w basenie z wod-
nymi i powietrznymi stacjami masażu 
(m.in. leżanki powietrzne, armatka wod-
na, gejzer powietrzny, kaskada wodna), 
a także brodzik dla dzieci, jacuzzi, saunę 
parową i suchą. W obiekcie mogą odby-
wać się również zajęcia rehabilitacyjno-
-korekcyjne oraz sportowe. Zrealizowany 
projekt ma być odpowiedzią na potrze-
by rekreacyjno-sportowe mieszkańców 
gminy: dzieci, młodzieży, osób dorosłych 
i seniorów, jak również gmin sąsiednich 
oraz kuracjuszy.  Dla dzieci oraz mło-
dzieży w wieku do 16 lat, mieszkających 
na terenie gminy, przewidziano darmo-
wy wstęp do obiektu. Z basenu korzy-
stają również osoby niepełnosprawne 
– indywidualnie i w grupach zorganizo-
wanych, z myślą o których zainstalowa-
no podnośnik basenowy hydrauliczny 
oraz platformę międzykondygnacyjną. 
Obiekt został wykonany przy zastosowa-
niu wysokiej jakości materiałów wykoń-
czeniowych, zadbano również o dostoso-
wanie architektury obiektu do istniejących 
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budowli i budynków w parku zdrojowym 
i uzdrowisku, wpisując projekt w otaczają-
cy krajobraz i charakter urbanistyczny oto-
czenia. W budynku wykorzystano również 
energię odnawialną (kolektory słoneczne) 
do podgrzewania wody oraz nowoczesne 
rozwiązania technologiczne do uzdatnia-
nia wody.

II miejsce Zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń w gminie Biłgoraj poprzez zasto-
sowanie przyjaznej środowisku energii
słonecznej (gm. Biłgoraj)

W ramach projektu w budynkach użytecz-
ności publicznej gminy oraz w budynkach 
prywatnych zamontowane zostały zesta-
wy solarne, umożliwiające podgrzewanie 
wody do celów użytkowych. W sumie za-
montowano 29 zestawów solarnych na 
budynkach użyteczności publicznej oraz 
1334 takie instalacje na budynkach od-

biorców indywidualnych. Zasięg projektu 
objął 36 miejscowości znajdujących się 
na terenie gminy Biłgoraj. Na dachach lub 
ścianach budynków zainstalowane zosta-
ły kolektory słoneczne wraz ze stelażem, 
które wraz z całym oprzyrządowaniem 
(zasobnik ciepłej wody użytkowej, zestaw 
pompowy, itd.)  pozwalają na wykorzysta-
nie nowej technologii w celu obniżenia 
kosztów ogrzewania wody. 
Gdy rozpoczynano realizację projektu 
(styczeń 2011 r.) w gminie Biłgoraj, był on 
największą tego typu inwestycją w kraju.  
A jeszcze dwa lata wcześniej, w momen-
cie składania wniosku o dofinansowanie 
(październik 2009 r.), na ternie gminy nie 
działał żaden zestaw solarny. Projekt miał 
charakter pilotażowy i spowodował szer-
sze zainteresowanie wykorzystywaniem 
energii odnawialnej ze strony sąsiednich 
gmin i powiatów, co skutkowało dużą iloś-
cią złożonych wniosków dotyczących tego 
typu inwestycji. 
Dla mieszkańców zrealizowany projekt 
oznacza przede wszystkim uniezależ-
nienie od jednego, tradycyjnego źródła 
energii (paliwa kopalne) i dostęp do alter-
natywnego jej źródła. Bez pomocy gminy 
i wykorzystania unijnych środków byłoby 
to trudne do osiągnięcia ze względu na 
bariery finansowe i podejście firm komer-
cyjnych, skupiających się raczej na dużych 
odbiorcach. Wykorzystywanie odnawial-
nej energii przynosi korzyści ekonomiczne 
związane z niższymi kosztami, które idą 
w parze z ochroną środowiska, dzięki niż-
szemu poziomowi emisji CO² do atmosfery. 
Zamontowane zestawy solarne  pozwalają 
jego użytkownikom – mieszkańcom gminy 
na znaczne obniżenie kosztów uzyskania 
cieplej wody użytkowej, przede wszystkim 
w miesiącach wiosenno-letnich. Inwestor 
i właściciel wykonanych instalacji – gmi-
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na Biłgoraj realizuje wymagane przeglą-
dy serwisowe i gwarancyjne. Mieszkańcy 
korzystają z nich natomiast na zasadzie 
bezpłatnego użyczenia, a po zakończeniu 
okresu trwałości projektu, zostaną one 
przekazane im na własność. Na potrzeby 
realizacji projektu i w celach informacyj-
nych uruchomiona została strona inter-
netowa www.solarybilgoraj.pl, na której 
umieszczono m.in. formularz kontaktowy 
ułatwiający zgłoszenie awarii.

III miejsce Budowa Centrum Sportów 
Wodnych i Promocji Regionu na Złotej 
Górze w Brodnicy Górnej (gm. Kartuzy)

Wybudowany w ramach projektu wielo-
funkcyjny kompleks składa się z budynku 
stanicy żeglarskiej, kąpieliska z pomosta-
mi, budynku sceny z zadaszeniem i za-
pleczem, ciągu spacerowego oraz innych 
potrzebnych do korzystania z tych atrakcji 
elementów – widowni amfiteatru, miejsc 
postojowych oraz infrastruktury technicz-
nej. Obiekt służy nie tylko odwiedzają-
cym sezonowo gminę turystom, ale także 
w równym stopniu mieszkańcom gminy 
i regionu, w tym amatorom sportów wod-

nych i wędkarzom. Na terenie odbywają 
się liczne wydarzenia i imprezy kulturalne 
oraz sportowo-rekreacyjne. 
Elementem wyróżniającym inwestycję 
pod względem architektonicznym jest 
wyjatkowe zadaszenie sceny plenerowej, 
w kształcie „odwróconej łodzi”.  Obiekt 
usytuowany jest przy punkcie widokowym 
„Złota Góra” na terenie Kaszubskiego Par-
ku Krajobrazowego i wpisuje się w natu-
ralnie ukształtowany krajobraz. Z punktu 
widokowego, który znajduje się na wyso-
kości 190 m n.p.m., roztacza się malowni-
czy widok na pagórkowate okolice i szczyt 
Wieżyca. Położone obok jezioro Wielkie 
Brodno, jest akwenem wykorzystywanym 
przez uczestników spływów kajakowych 
oraz uprawiających inne sporty wodne. 
Centrum jest atrakcją turystyczną regio-
nu, zachęca do aktywnego spędzania wol-
nego czasu oraz pozwala na prezentację 
oferty i dziedzictwa Kaszub, produktów 
regionalnych i kultury regionu (targi agro-
turystyczne, wieczór folkloru – prezenta-
cja dorobku artystów ludowych, Truskaw-
kobranie, Święto Grzybobrania). Wszyscy 
mogą również korzystać z przystani z pla-
żą, uczestniczyć w imprezach żeglarskich, 
w tym w festiwalu pieśni żeglarskiej i re-
gatach żeglarskich, organizowanych prak-
tycznie przez cały sezon. Na miejscu jest 
również możliwość wypożyczenia sprzętu 
wodnego (kajaki, rowery wodne, łódki ża-
glowe). 
Dzięki realizacji projektu utworzone zo-
stały 2 stałe miejsca pracy, a planowane 
są kolejne. Na inwestycji skorzystał także 
miejscowy sektor usług – w wyniku du-
żego zainteresowania obiektem ze stro-
ny turystów, którzy korzystają również 
z obiektów gastronomicznych, usługowo-
-handlowych oraz hoteli znajdujących się 
w pobliskich miejscowościach.
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KSOW w regionach

W ostatnich latach coraz więcej uwagi 
poświęca się żywności i sztuce kulinarnej 
– jest to temat licznych publikacji, progra-
mów telewizyjnych i portali internetowych. 
Spora grupa konsumentów poszukuje na 
sklepowych półkach żywności ekologicz-
nej, potraw i produktów przyrządzanych 
w sposób tradycyjny, o smakach docenia-
nych od pokoleń. 

Duża obfitość towarów dostępnych na 
rynku spowodowała, że wielu drobnych 
producentów korzysta z różnorodnych 
sposobów potwierdzenia szczególnych 
cech swoich wyrobów, m.in. uczestnicząc 
w konkursach, poddając się ocenie jedno-
stek certyfikacyjnych, zabiegając o przy-
stąpienie do różnych systemów jakości 
żywności. Dodatkowe oznakowania na 
opakowaniu są dowodem wysokiej jakości 
produktu oraz jego wyjątkowości. Rozpo-
znawalność marki powoduje, iż produkt 
staje się bardziej atrakcyjny dla klienta. 

Trzeba jednak pamiętać, że żywność wy-
sokiej jakości to przede wszystkim pro-
dukty wytwarzane lokalnie, na małą skalę, 
przez wytwórców o ograniczonym poten-
cjale produkcyjnym, a także stosunkowo 

małych możliwościach samodzielnego 
prowadzenia działań promocyjnych. Te 
i inne problemy zidentyfikowano podczas 
warsztatów nt. „Strategii Rozwoju Marki 
Kujawsko-Pomorski Produkt Tradycyjny”, 
przeprowadzonych w 2009 r. przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego.

Od tego czasu nasz region prowadzi róż-
norodne działania na rzecz budowy rynku 
żywności wysokiej jakości, rozwijania ka-
nałów dystrybucji oraz narzędzi skutecznej 
promocji.

Początkowo, przed kilkoma laty, inicjaty-
wa realizowania wspólnych działań spoty-
kała się z zainteresowaniem zaledwie kilku 
wytwórców, poszukujących ścieżki rozwo-
ju dla swoich produktów. Do nich adreso-
wane były przedsięwzięcia, współfinanso-
wane ze środków Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich, o charakterze edukacyjnym 
i doradczym, pozwalające na zdobycie wie-
dzy o przepisach prawa, warunkach rozpo-
częcia działalności gospodarczej i rozwoju 
firmy, czy też zapewniające wymianę do-
świadczeń w budowaniu marki produktu. 

Dla rolników, zainteresowanych podję-

Na Kujawach i Pomorzu produkty 
lokalne rosną jak na drożdżach
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ciem działalności marginalnej, ograniczo-
nej i lokalnej (MOL) w swoim gospodar-
stwie, czy też wytwarzaniem i sprzedażą 
żywności, organizowano szkolenia i se-
minaria, przekazując informacje na temat 
niezbędnych do spełnienia warunków 
prawnych i organizacyjnych. Tematem sta-
le uwzględnianym w programach szkoleń 
były zasady i wymogi rejestrowania pro-
duktów na Liście Produktów Tradycyjnych. 
Organizowano także różnorodne warszta-
ty i konkursy kulinarne oraz wizyty stu-
dyjne w kraju i za granicą, zapraszano do 
udziału w targach i wystawach produktów 
rolno-spożywczych, jak również finanso-
wano akcje promujące kujawsko-pomorski 
produkt markowy. 

Adepci gastronomii i właściciele go-
spodarstw agroturystycznych chętnie 
uczestniczyli w licznych, różnorodnych 
warsztatach umiejętności kulinarnych. 
Dotyczyły one przetwórstwa mięsa gęsi 
Białej Kołudzkiej, pn. Gęsina – kujawski 
rarytas w potrawach i przetworach lokalną 
marką Kujaw i Pomorza. Popularnością cie-
szyły się szkolenia pn. Wariacje na temat 
kaczki – kuchnia Ziemi Dobrzyńskiej czy  
Ryby w kuchni dobrzyńskiej, warsztaty tra-
dycyjnych umiejętności wędzenia ryb pro-
wadzone na Pojezierzu Brodnickim, a tak-
że poświęcone potrawom i przetworom 
z mięsa oraz polskiej kuchni myśliwskiej 
─ pn. Dziczyzna lokalną krajeńską marką, 
jak również tradycji kulinarnej związanej 
z okresami świątecznymi, np. Adwent i Wi-
gilia na Krajnie, Pierniki i opłatki, czy też 
Wielkanoc - tradycje wielkanocne na Ko-
ciewiu i nie tylko… Ofercie kulinarnej dla 
wegetarian poświęcone były warsztaty 
pn.  Potrawy jarskie, ich miejsce i znaczenie 
w ofercie kulinarnej wiejskiej gastronomii. 
W Chełmnie, mieście zakochanych, z oka-
zji Walentynek, corocznie odbywały się 

warsztaty  Amory i alchemia w kuchni.
Samorząd województwa dba także 

o propagowanie regionalnych produktów 
tradycyjnych  w Polsce i za granicą, budu-
jąc świadomość potencjalnych konsumen-
tów. Przykładem jest organizowana od 
sześciu lat kampania promocyjna Najlep-
sza kujawsko-pomorska gęsina na Świętego 
Marcina. W wielu miejscach regionu zor-
ganizowano kiermasze produktów z gę-
siny, degustacje oraz warsztaty kulinarne 
dla dzieci i dorosłych, blogerów kulinar-
nych i dziennikarzy. Walory gęsiny promo-
wano w Pałacu Prezydenckim, w Sejmie 
i Senacie oraz w różnych miastach Polski 
na targach, wystawach oraz podczas kon-
kursów, degustacji, pokazów, warsztatów, 
medialnych plebiscytów, a także na stro-
nach internetowych, w ogłoszeniach pra-
sowych, radiowych i telewizyjnych.

Wspieraniu lokalnych produktów, pro-
mowaniu idei zachowania tradycji kuli-
narnych, jak również prezentacji żywności 
wysokiej jakości opartej na miejscowych 
surowcach, służą organizowane w ku-
jawsko-pomorskim imprezy promocyjne 
o długoletniej tradycji i zasięgu ogólnopol-
skim, takie jak Festiwal Smaku w Grucznie, 
Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych,  czy 
Toruński Festiwal Smaków. 

Przedsięwzięciami, które budują markę 
regionu, zapewniają możliwość promocji 
i prezentacji najlepszych produktów rolno-
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-spożywczych, otwierając niejednokrotnie 
nowe rynki zbytu ich producentom, są tar-
gi branżowe. Do najważniejszych imprez 
targowych, wpisanych na stałe w kalen-
darz wydarzeń samorządu województwa 
kujawsko-pomorskiego, należą Między-
narodowe Targi Rolno-Spożywcze Grűne 
Woche (Zielony Tydzień) w Berlinie, ale 
także Targi Żywności Ekologicznej BioFach 
w Norymberdze oraz krajowe Smaki Regio-
nów w Poznaniu, gdzie prezentowana jest 
żywność tradycyjna, przyrządzana według 
dawnych receptur. 

Ogromne zainteresowanie konsumen-
tów oferowanymi na tego rodzaju impre-
zach produktami, takimi jak kajmak, podpi-
wek kujawski, powidła śliwkowe z Doliny 
Dolnej Wisły, grzyby z Borów Tucholskich, 
czy piwo Krajan, sprawiło, że wytwórcy 
produktów lokalnych i tradycyjnych z Ku-
jaw i Pomorza ostatecznie przekonali się 
o konieczności rozwijania swojej produk-
cji, przy zachowaniu oryginalnego składu 
i receptur oraz tradycyjnego charakteru 
produktów. Wielu z nich nabrało też prze-
świadczenia o konieczności komercjalizacji 
wytwarzanych produktów, a także, co bar-
dzo ważne, o potrzebie wspólnego działa-
nia. 

Biorąc przykład z pozytywnych doświad-
czeń innych regionów, w 2010 r. Samo-
rząd Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go podjął decyzję o przystąpieniu do Eu-
ropejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa 
Kulinarnego. Inicjatywa ta dała początek 
nowej marce produktów lokalnych o pod-
wyższonej jakości, a następnie integracji 
wiodących wytwórców i restauratorów 
w ramach sieci regionalnej Dziedzictwo 
Kulinarne Kujawy i Pomorze. Obecnie już 
ponad 30 podmiotów tworzy swoisty szlak 
kulinarny, powiązany z walorami tury-
stycznymi i przyrodniczymi województwa. 

Jest to oferta dla ludzi zainteresowanych 
szczególnym sposobem podróżowania, tj. 
turystyką kulinarną, w której kulinaria stały 
się ogromną wartością dodaną.

Doskonała współpraca producentów 
w ramach Sieci zaowocowała utworzeniem  
w ub. roku klastra spożywczego Spiżarnia 
Kujawsko-Pomorska.  

Klaster skupia kilkunastu producentów, 
którzy za cel postawili sobie: stworzenie 
atrakcyjnej, wspólnej oferty handlowej 
obejmującej produkty i usługi jego człon-
ków, pozyskiwanie nowych grup klientów 
i wejście na nowe rynki zbytu: krajowe 
i zagraniczne oraz stworzenie nowych sie-
ci sprzedaży i wykorzystanie innowacyj-
nych form dystrybucji. Korzystając z już 
posiadanych doświadczeń i możliwości 
jakie dają środki unijne, klaster Spiżarnia 
Kujawsko-Pomorska dąży do poprawy kon-
kurencyjności grupy poprzez wdrażanie 
nowych technologii i standardów jakoś-
ciowych, poprawę opłacalności produkcji, 
obniżenie kosztów dystrybucji oraz budo-
wanie wielowymiarowych powiązań.

Dziś, dzięki przedsięwzięciom konse-
kwentnie realizowanym od wielu lat przez 

samorząd województwa, 
skierowanym do wytwór-
ców żywności wysokiej 
jakości, uzyskano efekt 
integracji tych firm pod 
wspólnym logo. Two-
rzą one sieć współpra-
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cy o zintegrowanej promocji oraz stosu-
ją innowacyjne rozwiązania w produkcji, 
dystrybucji i reklamie. Zrzeszone firmy ─ 
lokalni liderzy rynku żywności wysokiej 
jakości, korzystają z różnorodnych form 
wsparcia, udzielanego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego, co jest moż-
liwe dzięki osiągnięciu wyższego stopnia 
organizacji tych firm.

Lubelski Kongres Sołtysów
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich Województwa Lubel-
skiego zainicjował kilka ciekawych projek-
tów sfinansowanych z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
W naszej ocenie najbardziej wartościową 
inicjatywą było zorganizowanie „Kongre-
su Sołtysów”, który odbył się  27 września 
2014 r. na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. 
W Kongresie uczestniczyło ponad 500 soł-
tysów z terenu województwa lubelskiego.

Uczestnicy przedsięwzięcia w ramach 
wyżej wymienionego działania wzię-
li udział w konferencji pod tytułem „Rola 
sołectw we wdrażaniu Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2007-2013”. Do-
świadczeni prelegenci przekazywali in-
formacje na temat „Znaczenia sołtysów 
w upowszechnianiu informacji o Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich wśród lokal-

nej społeczności”, a także „Funkcji sołtysów 
w procesie scalania gruntów”. Konferencję 
otworzył Pan Sławomir Sosnowski – Mar-
szałek Województwa Lubelskiego. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się też inni 
przedstawiciele Samorządu Województwa 
Lubelskiego, m.in. ówczesny Wicemarsza-
łek Pan Michał Cholewa, czy też Sekretarz 
Województwa Pan Artur Walasek. Admi-
nistrację rządową reprezentował Pan Ma-
rian Starownik ─ Wicewojewoda Lubelski.

Po zakończeniu konferencji, wszyscy 
uczestnicy wydarzenia mogli zwiedzić 
Muzeum Wsi Lubelskiej oraz uczestni-
czyć w degustacji lubelskich produktów 
regionalnych i tradycyjnych na specjalnie 
przygotowanym stoisku promocyjnym. 
Dopełnieniem przedsięwzięcia było pięć 
konkursów z nagrodami - trzy kulinarne oraz 
dwa sprawdzające wiedzę uczestników.
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Niech koniec będzie początkiem
Niełatwo w kilku zdaniach podsumować 

długi okres programowania 2007-2013, 
opisując syntetycznie wszystko, co w ra-
mach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
w województwie mazowieckim się wyda-
rzyło. Zaczniemy więc od zdania dla nas 
najważniejszego: 

Wszystkim partnerom KSOW. Społecz-

nikom i samorządowcom, bez których te 
lata dla KSOW nie byłyby ani tak twórcze, 
ani pracowite. Lokalnym grupom działa-
nia. Rolnikom i przedsiębiorcom, których 
spotkaliśmy na swej drodze. Aktywnym 
codziennie i od święta –  Dziękujemy.

Za całą działalność KSOW w wojewódz-
twie mazowieckim, którą można w uprosz-

>> woj. mazowieckie

Szczególnym zainteresowanie cieszyły się  
konkursy kulinarne w następujących kate-
goriach: najlepszy deser i ciasto,  najlepsza 
potrawa mięsna, najlepsza zupa i potrawa 
mączna. W konkursach wzięło udział po-
nad 30 potraw charakterystycznych dla re-
gionów kulturowych, z których przyjechali 
sołtysi. Konkurencja była bardzo wyrówna-
na, a o zwycięstwie decydowały szczegóły. 

Pozostałe dwa konkursy dotyczyły wie-
dzy ogólnej o Programie Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, a także wiedzy o Sołectwie 
i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wszy-
scy zwycięzcy konkursów otrzymali od nas 
nagrody pieniężne.  

Emocji oraz dobrego humoru uczestni-
kom dostarczyły występy zespołów ludo-
wych z województwa lubelskiego. Sołty-
som przygrywały zespoły z terenu powiatu 
kraśnickiego: „Majdaniacy” i „Suchynianki” 
oraz z powiatu krasnostawskiego: „Cu-

krowniacy” i Gorzkowska Kapela Ludowa. 
Kongres Sołtysów okazał się dużym suk-

cesem, zarówno pod względem organi-
zacyjnym, jak i merytorycznym. Udało się 
nam zaktywizować środowisko lubelskich 
sołtysów, którzy są przecież liderami na 
obszarach wiejskich, często poświęcając 
swój wolny czas dla społeczności lokal-
nej. Dodatkowo, dzięki konkursom wiedzy 
o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zare-
klamowaliśmy nasze działania i pokazaliśmy 
jakie mogą być korzyści ze współpracy z SR 
KSOW Województwa Lubelskiego. Wraz 
z nowym okresem programowania planuje-
my zorganizować kolejne edycje Kongresu 
Sołtysów. Motywacją do tego jest dotar-
cie do jak największej liczby mieszkańców 
naszego województwa, a najlepszym środ-
kiem do tego celu są dobre relacje z lokal-
nymi liderami.

>> woj. lubelskie

26 Biuletyn KSOW LATO 2/2015



>> woj. mazowieckie

czeniu podzielić na trzy rodzaje: centralne 
przedsięwzięcia sieciujące, gdzie pomysł 
należał do Sekretariatu Centralnego; włas-
ne projekty autorskie, rzadko spotyka-
ne w innych regionach oraz pomysły ze-
wnętrzne, w których nasza rola ograniczała 
się do wsparcia organizacyjnego i finanso-
wego inicjatyw oddolnych. Wszystkie były 
dla nas wyzwaniem i pozwoliły na zdobycie 
cennego doświadczenia. Mamy nadzieję, 
że zaprocentują w przyszłości, a także będą 
kontynuowane w nowym okresie progra-
mowania.

Pamiętajmy o projektach sieciujących. Od 
początku istnienia bierzemy udział w Tar-
gach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL w Kielcach. Za każdym ra-
zem zawozimy tam lokalne grupy działania, 
zespoły folklorystyczne, produkty tradycyj-
ne i regionalne – po to, by kolejne sezony 
turystyczne były dla Mazowsza coraz bar-
dziej udane. Z dumą patrzymy na dwa wy-
różnienia w konkursie na najciekawsze sto-
isko targowe (2009 i 2013), dyplom za III 
miejsce w tym konkursie (2014) i ostatnią 

tegoroczną (2015) statuetkę za II miejsce. 
Prowadzimy regionalny etap ważnego dla 
KSOW konkursu „Przyjazna Wieś”, uważa-
jąc, że dobre praktyki i najciekawsze roz-
wiązania trzeba promować i wspierać. Miło, 
że zgłoszony przez Województwo Ma-
zowieckie Powiat Przasnyski z projektem 
„Poprawa infrastruktury technicznej tere-
nów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie 
Gospodarczej” w 2013 r. zdobył najwyższy 
laur szczebla ogólnopolskiego. No i Sparta-
kiada Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 
okazja do sportowej rywalizacji i integracji 
partnerów sieci – projekt co prawda zarzu-
cony w ostatnich latach, ale godny uwagi. 
Zorganizowaliśmy pierwszą tego typu im-
prezę w Polsce (Kozienice 2011), a i na dru-
giej ‒ w Wielkopolsce (2012) ‒ nie mogło 
nas zabraknąć. 

Jako warte przypomnienia uznajemy na-
sze autorskie przedsięwzięcia, gdzie niemal 
wszystko, od pomysłu po końcowe rozli-
czenia, należało do  Sekretariatu Regional-
nego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 
I tak od wielu lat, raz do roku spotykamy 

165 partnerów
98 zorganizowanych targów i wystaw

102 szkolenia/seminaria (blisko 10.000 uczestników)

             74 zorganizowane konkursy (około 4000 uczestników)

117 konferencji (około 14.000 uczestników)

                                                                                    80 wydawnictw

    25 wyjazdów studyjnych (662 uczestników)

Ponad 100 współorganizowanych i współfinansowanych imprez promocyjnych

1100 informacji na stronie  

         700 przedsięwzięć w kalendarium

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim 
 w latach 2008-2015 (do lutego 2015) w liczbach
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>> woj. mazowieckie

się z wójtami, burmistrzami, starostami, 
prezesami i aktywistami lokalnych grup 
działania na Mazowieckim Kongresie Roz-
woju Obszarów Wiejskich – spotkaniu 
dotyczącym bieżącej działalności i planów 
na przyszłość. W ubiegłym roku postano-
wiliśmy odwiedzić wszystkie powiaty wo-
jewództwa z cyklem konferencji „Zauważ 
PROW wokół siebie” podsumowującym 
kończący się okres programowania 2007-
2013. Spotykaliśmy się na wielu autorskich 
konferencjach i szkoleniach tematycznych 
o produkcie tradycyjnym i regionalnym, tu-
rystyce wiejskiej, grupach producenckich, 
przedsiębiorczości czy energii odnawial-
nej. Przekazywanie informacji widzimy jako 
jeden z naszych podstawowych celów. 
Z autorskich przedsięwzięć mazowieckiego 
KSOW warto przywołać kilka konkursów. 
Już dwukrotnie na Mazowszu z powodze-
niem szukaliśmy „Najaktywniejszej liderki 
wiejskiej”, kobiety będącej liderką lokalnej 
społeczności w każdym tego słowa znacze-
niu. Dwa razy nagradzaliśmy orkiestry dęte 
w konkursie „Na najlepszą orkiestrę dętą 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. Czte-
rokrotnie zaproponowaliśmy konkurs dla 
absolwentów wyższych uczelni „Na najlep-
szą pracę magisterską dotyczącą wsi i rol-
nictwa”, a raz zwróciliśmy się do ludzi me-
diów z propozycją konkursu „Na najlepszy 
materiał prasowy, radiowy lub telewizyjny 
dotyczący rozwoju obszarów wiejskich”. 
Media zresztą uznaliśmy za swojego pod-
stawowego partnera w misji informowania 
i promowania dobrych praktyk – zdecydo-
waliśmy się nie tylko na własną autorską 
rubrykę „Ekspresowy przegląd wydarzeń” 
w miesięczniku województwa mazowie-
ckiego „Kronika Mazowiecka” i w tygodni-
kach regionalnych, ale także na cykle pro-
gramów w wielu rozgłośniach radiowych 
i w telewizji regionalnej („WIEŚci z Ma-

zowsza”), które prowadzone są od kilku lat. 
Nie przepuszczamy żadnej okazji, by pisać 
o Mazowszu i mazowieckiej Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich, także na łamach tego 
Biuletynu. 

Na koniec, mając świadomość, że przy-
wołujemy tylko wybrane pozycje z ogrom-
nego katalogu działań KSOW w ostatnich 
latach, przypomnijmy o pomysłach naszych 
partnerów, w których realizację włączyli-
śmy się organizacyjnie i finansowo. Mamy 
nadzieję, że wyróżniają się one wartością 
dodaną, czyli np. są inspiracją do tworze-
nia nowych przedsięwzięć, do współpracy 
z  kolejnymi partnerami i zyskały interdy-
scyplinarny charakter. A także, że podobne 
pomysły będą realizowane w przyszłości. 

Zachęcamy do projektów questingu – jako 
sposobu na aktywną turystykę, dla tych, 
którzy szukają nowych inspiracji, wrażeń, 
pomysłów, a przede wszystkim jeszcze nie- 
odkrytych miejsc, które chcą poznawać po-
przez własne doświadczenie. Na Mazow-
szu pionierskim questingiem, zauważonym 
w regionie, w Polsce i Europie, był quest 
„Piachem, Pólką, lasem z ptasim kompasem” 
z 2012 r., zaproponowany przez Lokalną 
Grupę Działania „Przyjazne Mazowsze” 
wraz z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych. 
Zapraszamy na targi, w których jako KSOW 
również uczestniczymy, widząc w nich do-
brą okazję do zdobywania i utrzymywania 
rynków zbytu – Fruit Logistica w Berlinie, 
Regionalia w Warszawie czy lokalne Ma-
zowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości 
w Sochaczewie. Zachęcamy do aktywności 
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zachowania tradycyjnych smaków, 
np. na warsztatach „Ginące Zawody”, „Od 
pola do stołu”, czy poprzez konkurs „Smak 
ekologicznej żywności”. Wszystkie nasze 
płaszczyzny zainteresowania, a także kom-
pleksowe sprawozdania i relacje, zaintere-
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Program Odnowy Wsi
- rezultaty wsparcia

Województwo opolskie w 1997 r. zainicjo-
wało w Polsce Program Odnowy Wsi, opie-
rając się na doświadczeniach niemieckiego 
partnera – landu Nadrenia-Palatynat, który 
był wówczas Europejskim Liderem Odno-
wy Wsi i już od lat siedemdziesiątych XX w. 
z powodzeniem kształtował poczucie od-
powiedzialności mieszkańców za przyszłość 
swych małych ojczyzn. Wielu uczestników 
programu z województwa opolskiego to 
dziś wsie sukcesu, które dzięki oddolnemu 
zaangażowaniu mieszkańców i przy wspar-
ciu samorządu gminnego realizują zadania 
publiczne oparte na autentycznym, odpo-
wiedzialnym partnerstwie. W tych wsiach 
funkcjonują sprawnie grupy odnowy wsi 
i blisko 200 stowarzyszeń, których celem 
statutowym są działania związane z rozwo-
jem i odnową wsi. Jest to budujący przy-
kład społeczeństwa oby Województwo 
opolskie w 1997 r. zainicjowało w Polsce 
Program Odnowy Wsi, opierając się na 
doświadczeniach niemieckiego partnera – 
landu Nadrenia-Palatynat, który był wów-
czas Europejskim Liderem Odnowy Wsi 
i już od lat siedemdziesiątych XX w. z po-
wodzeniem kształtował poczucie odpo-
wiedzialności mieszkańców za przyszłość 
swych małych ojczyzn. Wielu uczestników 
programu z województwa opolskiego to 

dziś wsie sukcesu, które dzięki oddolnemu 
zaangażowaniu mieszkańców i przy wspar-
ciu samorządu gminnego realizują zadania 
publiczne oparte na autentycznym, odpo-
wiedzialnym partnerstwie. W tych wsiach 
funkcjonują sprawnie grupy odnowy wsi 
i blisko 200 stowarzyszeń, których celem 
statutowym są działania związane z rozwo-
jem i odnową wsi. Jest to budujący przy-
kład społeczeństwa obywatelskiego. Do 
Programu Odnowy Wsi w województwie 
opolskim według stanu na listopad 2014 r., 
przyłączyło się blisko 70% wszystkich so-
łectw z Opolszczyzny. 

Zgodnie z planami działania Sekretariatu 
Regionalnego KSOW Województwa Opol-
skiego, od 2009 r. podjęto szereg działań 
wspierających ideę odnowy wsi. Projekty 
koordynowane przez Departament Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Opolskiego, realizo-
wane były m.in. we współpracy z Opolskim 
Urzędem Wojewódzkim, gminami i so-
łectwami uczestniczącymi w Programie 
Odnowy Wsi, Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków, jak i z Europejskim 
Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, do które-
go od 2000 r. należy także województwo 
opolskie. 

>> woj. opolskie

sowani tymi działaniami znajdą na stronie 
internetowej www.mazowieckie.ksow.pl, 
do czego serdecznie zachęcamy. 

A jako puentę, chcemy wszystkim czy-
telnikom „Biuletynu KSOW” – partnerom 

KSOW dziś i w przyszłości  – życzyć jed-
nego. By koniec PROW 2007-2013 był 
jednocześnie początkiem nowego okresu 
pełnego sukcesów, pomysłów, satysfakcji 
i rozwoju. Działajmy razem! 

>> woj. mazowieckie
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Wsparcie opolskiego Programu Odnowy 
Wsi w ramach KSOW, a tym samym upo-
wszechnianie dobrych praktyk i umożli-
wienie wymiany wiedzy i doświadczeń, re-
alizowane było w latach 2009-2014 m.in. 
poprzez:

• liczne konferencje, spotkania i szkole-
nia dla liderów i moderatorów odnowy 
wsi, a także krajowe oraz zagraniczne 
podróże studyjne do Niemiec, Austrii, 
Francji, Czech i na Słowację.

• opracowanie studiów wartości kul-
turowych wybranych wsi, doradztwo 
fachowe i oceny eksperckie,

• organizację corocznych konkursów 
pn. „Piękna Wieś Opolska”, a także in-
nych konkursów, w tym dla młodzieży 
pn.  „Odnowa Wsi szansą dla opolskiej 
młodzieży”,

• organizację obchodów XV-lecia ist-
nienia Programu w Polsce,

• wydanie publikacji, w tym m.in „Opol-
ska Wieś 1997–2012. Leksykon. 
Opolskie sołectwa należące do Pro-
gramu Odnowy Wsi”, „Piękna Wieś 
Opolska w latach 1997-2012”, „Dzie-
dzictwo kulturowe wsi opolskiej – 
stan, ochrona i perspektywy”, „Wa-
loryzacja zabytkowego zasobu wsi 
opolskiej – cele, metody, praktyka”, 
a także wkładki w periodyku „Dorfer-
neuerung international” wydawanym 
przez Europejskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odno-
wy Wsi ARGE,

• wykonanie wystawy prezentującej 
efekty wdrażania Programu i dobre 
praktyki oraz laureatów pierwszych 
miejsc w kategorii „Najpiękniejsza 
Wieś” w konkursie „Piękna Wieś 
Opolska”, organizowanego w latach 
1998–2012,

• produkcję filmu przedstawiającego hi-

storię 15 lat funkcjonowania Progra-
mu Odnowy Wsi w regionie, w tym 
zrealizowane projekty, służące roz-
wojowi obszarów wiejskich, konkur-
sy i ich laureatów, efekty wdrażania 
PROW 2007–2013, organizowane 
Kongresy Odnowy Wsi oraz obchody 
jubileuszu XV-lecia.

• promocję Programu w mediach o za-
sięgu regionalnym i ogólnokrajowym, 
np. emisja na antenie TVP Opole sie-
demnastoodcinkowego cyklu progra-
mów telewizyjnych prezentujących 
„Wsie XV-lecia Odnowy Wsi w wo-
jewództwie opolskim” – sołectwa 
uczestniczące od kilkunastu lat w Pro-
gramie Odnowy Wsi, laureatów kon-
kursu „Piękna Wieś Opolska”, czy cykl 
promocyjny w TVN i w TVN Meteo.

Wartość dodana wdrażanego Programu 
Odnowy Wsi to przede wszystkim aktywi-
zacja społeczności lokalnych i pobudzanie 
działania w szeroko pojętym partnerstwie, 
a także ciągły proces ewoluowania Progra-
mu. 
Na przestrzeni już ponad 15 lat w ramach 
programu wdrażane są liczne inicjatywy 
o charakterze długoterminowym – po-
cząwszy od przyłączania się poszczegól-
nych sołectw do programu i realizowania 

Kamień Śląski, wieś XV-lecia

>> woj. opolskie
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pierwszych projektów odnowy wsi, pole-
gających niejednokrotnie na upiększeniu 
wsi i poprawie warunków życia, poprzez 
powstawanie „Wsi tematycznych”, aż po 
realizację koncepcji wzorowanej na mode-
lu francuskim sieci „Najpiękniejszych Wsi
Polski”.

 W 2012 r. uroczyście obchodzono 
XV-lecie funkcjonowania Programu w Pol-
sce. Honorowy patronat nad imprezą ob-
jął Prezydent RP Bronisław Komorowski. 
Obchody jubileuszowe, mające charakter 
przedsięwzięcia sieciującego, były realizo-
wane równolegle przez Fundację Progra-
mów Pomocy dla Rolnictwa FAPA (w zakre-
sie ogólnopolskim) i województwo opolskie 
─ na szczeblu regionalnym.

Na uroczystej gali XV-lecia Odnowy Wsi 
w Polsce, zorganizowanej w Prószkowie, 
zrodził się pomysł powołania Polskiej Sieci 
Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW). W 2013 
r. w Strumieniu (województwo śląskie) Sieć 
została zainicjowana przez 36 gmin z 15 
województw, w tym przez 4 gminy z wo-
jewództwa opolskiego: Gogolin, Popie-
lów, Jemielnicę i Strzelce Opolskie. W ten 
sposób powołana została nowa platforma 
wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie 
najlepszych praktyk dla rozwoju obszarów 
wiejskich w Polsce. Działalność Sieci uzy-
skała wsparcie ze środków KSOW w 2013 
r. Więcej informacji na  temat funkcjono-
wania PSORW można uzyskać na stronie 
www.psorw.odnowawsi.pl.

Konsekwencją realizacji programów od-
nowy wsi oraz działań podejmowanych 
w kierunku rozpoznania potencjału kul-
turowego wsi jest Koncepcja Najpiękniej-
szych Wsi. To także jedna z form przeciw-
działania problemom, z jakimi borykają się 
obszary wiejskie w wielu krajach Europy, 
m.in. postępującemu procesowi utraty 
pierwotnego charakteru wsi i ich wyludnia-

niu się. Wynikają z tego trudności związa-
ne z utrzymaniem infrastruktury (instytu-
cji użyteczności publicznej, zaopatrzenia), 
przy czym poziom życia mieszkańców wsi 
jest nadal niższy w porównaniu do obser-
wowanego w miastach. „Sieć wsi – najpięk-
niejszych reprezentantów danego regionu 
lub kraju ─ pozwala na pokazanie specy-
fiki obszaru. To szansa, by kultywowanie 
wiejskości i zachowanie wiejskiego dziedzi-
ctwa kulturowego było drogą do rozwoju 
najcenniejszych miejscowości. Nie oznacza 
to urządzania skansenów, przeciwnie, to 
sposób na uzyskanie pełnych życia i moż-
liwości rozwoju jednostek osadniczych, 
przyjaznych dla mieszkańców i gości z ze-
wnątrz” (źródło: Ryszard Wilczyński, frag-
ment wstępu do opracowania pn. „Sieci 
Najpiękniejszych. Opracowanie eksperckie 
projektu – możliwości utworzenia sieci”). 
Sieć Najciekawszych Wsi, zgodnie z kon-
cepcją jej utworzenia, zaakceptowaną 
przez uczestników Polskiej Sieci Odnowy 
i Rozwoju Wsi (PSORW), ma istnieć jako 
markowy produkt turystyczny o walorach 
i wymogach podobnych do sieci istnieją-
cych w Europie i poza nią. Strategią rozwo-
ju miejscowości i źródłem jej przychodów 
ma być oferowanie atrakcyjnego pobytu 
w oparciu o eksponowane walory dzie-
dzictwa kulturowego („wsie dziedzictwa”) 
oraz/lub ofertę wydarzeń, atrakcji i produk-
tów („wsie przeżyć”). Wymaga to spełnienia 
kryteriów uczestnictwa, gwarantujących ja-
kość oferty w skali całej sieci. 

Program Odnowy Wsi dzięki oddolnej ak-
tywizacji społeczności wiejskich, przyczynił 
się do wieloaspektowego rozwoju sołectw, 
a budowana na szczeblu sołectwa strate-
gia rozwoju danej miejscowości, opracowa-
na i przyjęta przez jej mieszkańców, daje 
podstawę do zrównoważonego rozwoju 
nie tylko samej wsi, ale i całego regionu.

>> woj. opolskie
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Wsparcie Programu Odnowy Wsi
Źródło: materiały własne UMWO

Grupy Producentów Rolnych woje-
wództwa opolskiego

Samorząd Województwa Opolskiego, 
dostrzegając potrzebę współdziałania rol-
ników, aktywnie włącza się w działania 
związane z promocją grup producenckich, 
organizując szkolenia i konferencje oraz 
wspierając inicjatywy zmierzające do po-
prawy konkurencyjności. W dniu 27 stycz-
nia 2010 r. podpisane zostało porozumie-
nie pomiędzy Samorządem Województwa 
Opolskiego, Związkiem Pracodawców-
-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opo-
lu, Opolskim Związkiem Rewizyjnym Rolni-
czych Spółdzielni Produkcyjnych w Opolu 
oraz Izbą Rolniczą w Opolu w sprawie re-
alizacji programu pn. „Konsolidacja gospo-
darcza towarowych producentów rolnych 
województwa opolskiego”. Podpisane po-

rozumienie było następstwem spotkania 
zarządów dwóch związków w dniu 18 mar-
ca 2009 r., które zapoczątkowało współ-
pracę między nimi a UMWO w zakresie 
promocji i rozwoju grup producentów rol-
nych oraz ich konsolidacji. W 2009 r. roz-
poczęto organizację cyklu wspólnych szko-
leń, a na początku 2010 r., po podpisaniu 
porozumienia, uruchomiono realizację ww.  
programu.

Podpisanie porozumienia

>> woj. opolskie

POLSKA SIEĆ ODNOWY I ROZWOJU WSI (PSORW)
-gminy, które podpisały porozumienie o współpracy
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Celem tej inicjatywy było propagowanie 
idei wspólnego działania w grupie, pomoc 
nowo- powstającym grupom producentów 
rolnych oraz wzmocnienie pozycji pod-
miotów gospodarczych już istniejących na 
rynku rolnym poprzez wymianę wiedzy 
i doświadczeń pomiędzy producentami rol-
nymi, a także wspieranie ich konsolidacji. 

Instytucje realizowały program poprzez 
wspólne organizowanie szkoleń, konfe-
rencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów 
studyjnych. Ich uczestnikami byli przedsta-
wiciele grup producentów rolnych, towa-
rowych oraz niezrzeszonych producentów 
rolnych,  instytucji i związków z obszaru 
rolnictwa. Działania te sfinansowane zosta-
ły ze środków Regionalnego Sekretariatu 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Woje-
wództwa Opolskiego w ramach planu dzia-
łania KSOW.

W wyniku realizacji programu zorganizo-
wano:

• 9 podróży studyjnych, w tym 7 kra-
jowych oraz 2 zagraniczne (do Francji 
i Niemiec);

• 3 konferencje;
• 8 szkoleń;
Wydane zostały również 3 edycje kata-

logu grup producentów rolnych woj. opol-
skiego,  aktualizowanego co 2 lata (2009, 
2011 oraz 2013). Wydanie tego katalogu 
dało możliwość zaprezentowania się i pro-
mocji grupom producentów rolnych znaj-
dujących się w rejestrze grup producentów 
rolnych województwa opolskiego.

W 2011 r. z inicjatywy Związku Praco-
dawców – Dzierżawców i Właścicieli Rol-
nych w Opolu oraz Opolskiego Związku 
Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Pro-
dukcyjnych podjęte zostały działania zmie-
rzające do utworzenia nowego podmiotu 
gospodarczego, w skład którego wchodziły 
grupy producentów rolnych oraz towarowi 

producenci rzepaku z województwa opol-
skiego. Zorganizowano kilka spotkań po-
łączonych z warsztatami, podczas których 
określone zostały priorytety działalności 
nowego podmiotu i jego status. Utworzony 
został Zespół Roboczy Grup Producentów 
Rzepaku z woj. opolskiego, którego zada-
niem było wypracowanie celów działalno-
ści nowego podmiotu gospodarczego oraz 
ustalenie formy prawnej. W efekcie, w dniu 
25 stycznia 2012 r. odbyło się spotkanie 
założycielskie Spółdzielni Grup Producen-
tów Rzepaku „Polski Rzepak”. Jest to druga 
taka inicjatywa w kraju (pierwsza – spół-
dzielnia grup producentów trzody chlewnej 
powstała w woj. wielkopolskim). Ostatecz-
nie spółdzielnię założyło 9 grup producen-
tów rzepaku, w tym 7 z woj. opolskiego, 
jedna z woj. dolnośląskiego i jedna z woj. 
śląskiego. Członkami Spółdzielni są przed-
stawiciele dzierżawców, spółdzielców oraz 
rolnicy indywidualni.

Województwo opolskie jest najmniejszym 
regionem w kraju, ale pod względem ilości 
grup producentów rolnych znajduje się 
w krajowej czołówce. Z roku na rok obser-
wujemy wśród naszych producentów rol-
nych wzrost zainteresowania organizowa-
niem się w grupy. Według stanu na dzień 
podpisania porozumienia o realizacji pro-
gramu dot. konsolidacji gospodarczej towa-
rowych producentów rolnych wojewódz-
twa opolskiego, w regionie zarejestrowane 
były 53 grupy. Obecnie na terenie woje-
wództwa funkcjonuje 87 grup producen-
tów rolnych. Wśród zarejestrowanych grup 
dominują producenci zbóż i rzepaku. 

Pierwsze lata funkcjonowania ustawy 
o grupach producentów rolnych pokazały, 
że tworzenie własnych struktur gospodar-
czych przez rolników jest procesem trud-
nym i skomplikowanym, napotykającym 
na swojej drodze wiele barier. Jednak, przy 

>> woj. opolskie
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Pierwsze półrocze 2015 jest momentem 
zamknięcia KSOW w latach 2007-2013 
(zgodnie z zasadą n+2), kiedy to stajemy 
też w przededniu otwarcia nowej perspek-
tywy 2014-2020. Warto zastanowić się 
nad największymi korzyściami, które Kra-
jowa Sieć Obszarów Wiejskich przyniosła 
obszarom wiejskim. Pragniemy podzielić 
się swoimi refleksjami z perspektywy wo-
jewództwa podlaskiego.

Należy mieć świadomość, że z jednej 
strony Sekretariaty Regionalne KSOW 
działają w oparciu o europejskie i krajowe 
wytyczne, z drugiej zaś realizują propo-
zycje partnerów sieci (a ich kreatywność 
i różnorodność propozycji potrafi niejed-
nokrotnie zadziwić!). Będąc w centrum 
wydarzeń, które wymagają dużego tempa 
i intensywności pracy trudno jest niekiedy 
zająć właściwą pozycję i zatrzymać się na 
moment, by spoza przysłowiowych drzew 
zobaczyć las. W województwie podlaskim 
przyjęliśmy zasadę, że nie chcemy ograni-
czać się wyłącznie do roli realizatora – być 
może ciekawych – ale oderwanych od sie-
bie przedsięwzięć. Staramy się raczej być 
dla naszych partnerów ośrodkiem wspar-
cia – rodzajem animatorów, którzy obser-

wują aktualne trendy i mobilizują do bycia 
częścią większej społeczności. Przy okazji 
realizujemy w ten sposób założenia stra-
tegii naszego województwa oraz innych 
dokumentów programowych. Jesteśmy 
też zobligowani do przestrzegania zasad 
polityki partycypacyjnej, w ramach której 
partnerzy KSOW powinni mieć możliwość 
kształtowania działań realizowanych na 
ich rzecz.

Podlaskie pod znakiem żywności trady-
cyjnej

Jeśli ktoś śledził wcześniejsze wydania 
Biuletynu, zauważył z pewnością, że wie-
le piszemy o zagadnieniu tzw. produktów 
lokalnych. Korzystając z faktu, że jest to 
ostatnie wydanie w zamykanej perspek-
tywie finansowej, pragniemy wykazać 
zależności pomiędzy niektórymi z realizo-
wanych przez nas działań. Co ciekawe, ko-
lejne działania wynikały z wcześniejszych, 
a wcześniejsze  przygotowywały grunt pod 
następne. Dużą rolę odegrało też zaanga-
żowanie członków grupy roboczej KSOW, 
z którymi dyskutowaliśmy o naszych pro-
jektach, zanim jeszcze taka instytucja zo-
stała oficjalnie powołana. W tle naszych 
działań pojawia się też aspekt dyskusji nad 

Podsumowanie KSOW w Podlaskiem

aktywnym wsparciu ze strony Samorządu 
Województwa Opolskiego i pozostałych 
sygnatariuszy wdrażanego w wojewódz-
twie opolskim  porozumienia, świadomość 
potrzeby organizowania się wzrasta wśród 
rolników z roku na rok. Analiza jakościowa 
projektów realizowanych w ramach KSOW 
w latach 2009-2013 pozwala stwierdzić, 
że w tym okresie wypracowano szereg do-
brych praktyk, tworzących wartość dodaną 

dla rozwoju regionu. Co więcej, idea two-
rzenia grup producenckich, czyli wzmoc-
nienia pozycji producentów na rynku, co 
pozwala na uzyskanie wyższych dochodów 
poprzez poprawę efektywności gospodaro-
wania, organizowanie wspólnej sprzedaży 
oraz negocjowanie cen produktów rolnych 
i środków do produkcji, jest coraz silniej za-
korzeniona w naszym regionie i przynosi 
coraz bardziej wymierne efekty.

>> woj. podlaskie

>> woj. opolskie
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zmianą przepisów dotyczących sprzedaży 
bezpośredniej oraz zwiększające się zapo-
trzebowanie na tworzenie krótkich łańcu-
chów dystrybucji żywności.

Sieć powiązań
Reasumując, pragniemy pokazać powią-

zania i zależności pomiędzy, zdałoby się, 
różnymi przedsięwzięciami, dzieląc się 
przy okazji swoimi refleksjami.

Spotkania z producentami produktów lo-
kalnych

Na spotkaniach producenci narzekają na 
skomplikowane  warunki urzędowego za-
twierdzenia zakładów produkcyjnych, co 
ma wynikać z wymogów sanitarno-wete-
rynaryjnych. W województwie podlaskim 
najważniejszym zagadnieniem jest pro-
dukcja serów lokalnych. Serowarzy dzia-
łający w ramach dostaw bezpośrednich 
MLO1 sygnalizują, że nie mogą sprzeda-
wać swych wyrobów w Warszawie, która 
jest dogodnym rynkiem zbytu.

Wizyta studyjna we Włoszech z udziałem 
producentów żywności lokalnej

SR KSOW wspólnie z producentami uda-
je się na wizytę studyjną, która uzmysła-
wia nam, że drobne przetwórstwo może 
się nieźle rozwijać, natomiast wymogi sa-
nitarne nie powinny stanowić bariery dla 
przedsiębiorczości. Okazuje się też, że 
Włosi chętnie współpracują ze sobą, m. in. 
w ramach tzw. kooperatyw, które pozwala-
ją im osiągać wspólne korzyści i dzielić się 
kosztami niezbędnych inwestycji. Przep-

isy dotyczące bezpieczeństwa żywności 
są wspólne dla całej Europy, więc proble-
mu należy szukać na „własnym podwórku”.

Wizyta studyjna we Francji dla przedsta-
wicieli inspekcji weterynaryjnej

Dzięki wsparciu Ambasady RP w Paryżu 
udaje się nam nawiązać kontakt z francu-
skim resortem rolnictwa, a w efekcie zrea-
lizowana zostaje wizyta z udziałem lekarzy 
weterynarii wszystkich szczebli oraz pol-
skiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Najważniejszym pytaniem wyjazdu 
jest: czym w praktyce różni się zakład dzia-
łający w segmencie tzw. sprzedaży bezpo-
średniej od małego zakładu zatwierdzone-
go? Francuzi raczej nie rozumieją naszych 
wątpliwości. Odwiedzając małe, rzemieśl-
nicze zakłady serowarskie, dochodzimy do 
wniosku, że różnice wynikają wyłącznie 
z dodatkowych procedur administracyj-
nych. Po powrocie zapraszamy Francuzów 
na Podlasie, aby mogli na własne oczy zo-
baczyć nasze serowarnie. W trakcie wizyty 
francuscy goście nie dostrzegają zasadni-
czych różnic pod względem organizacyj-
nym i strukturalnym.

Realizacja filmu szkoleniowego z trójwy-
miarową wizualizacją pomieszczeń serowar-
skich

Bogatsi o doświadczenia, postanawiamy 
uruchomić projekt teoretycznych modelo-
wych zakładów produkcyjnych. Bazując na 
zasobach lokalnych, tworzymy koncepcje 
małych zakładów serowarskich w trzech 
wariantach. Na początku przygotowuje-
my dokumentację dotyczącą opisów tech-
nicznych oraz wypracowujemy właściwe 
procedury, które ułatwią pracę, ale nie 
będą powodowały konieczności krzyżo-
wania się określonych procesów w za-
kładzie. Powstaje całkiem ciekawe, ale
szczerze mówiąc, mało przystępne opra-

>> woj. podlaskie

1 tzw. produkcja MLO – Marginalna, Lokalna i Ograniczona – prowadzona bez rejestracji, wyłącznie na podstawie zgłoszenia do właściwego miejscowego lekarza weterynarii. 
W jej ramach producent nie musi zatwierdzać zakładu, ale za to ma ograniczony zasięg sprzedaży do terenu województwa i powiatów przyległych w sąsiednich województwach.

Zakłady serowarskie we Francji
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cowanie. Chcemy, żeby nasz pomysł do-
tarł do możliwie szerokiego grona, więc na 
jego podstawie powstaje film z elementa-
mi wizualizacji 3D. Teraz każdy może od-
być wirtualny spacer po zakładzie i poznać
praktyczne aspekty planowania i funkcjo-
nowania serowarni. Co ważne, w naszą 
pracę angażują się lekarze weterynarii, 
dzięki czemu mamy pewność co do jej 
efektów.

Stworzenie internetowej bazy danych pro-
duktów lokalnych www.produkty.wrotapo-
dlasia.pl

 Uruchamiamy też bazę danych produk-
tów lokalnych. Szybko okazuje się, że nie 
jest łatwo zgromadzić odpowiednie grono 
producentów, gdyż postawiliśmy sobie  – 
jak się okazało – dość sztywne warunki: 
produkt ma znajdować się w legalnym 
obrocie gospodarczym, nawiązywać do 
tożsamości lokalnej,  a także pozytywnie 
wyróżniać się na tle produktów danego 
rodzaju. Promowane będą także tylko pro-
dukty wytworzone z lokalnych surowców. 
Największy problem jest z pierwszym wa-
runkiem. Producenci nie zawsze wiedzą jak 
poukładać kwestie formalne i „na wszelki 
wypadek” wolą pozostawać w cieniu.

Realizacja kolejnych filmów instruktażo-
wych dla producentów

Nauczeni doświadczeniem, postanawia-
my zrealizować kolejne opracowania i ich 
wizualizacje dla następnych grup pro-

duktów, gdyż nie samym serem Podlasie 
stoi. Przygotowujemy gotowe opisy dla 
takich podmiotów jak: rolnicze kwaszarnie 
ogórków i kapusty, gospodarstwa agro-
turystyczne z prowadzonym przetwór-
stwem, wielofunkcyjny zakład przetwór-
czy (inkubator kuchenny) oraz dla piekarni 
tradycyjnej. „Rzutem na taśmę” chcemy 
opracować jeszcze do końca czerwca do-
kumentację dla rolniczej suszarni owoców 
miękkich oraz ziół. Nasze projekty reali-
zujemy z uwzględnieniem efektywności 
kosztowej, aby nie opracować modeli, któ-
re będą zbyt drogie, by ktoś zechciał się 
podjąć ich faktycznej realizacji. W dużej 
mierze staramy się wykorzystywać ist-
niejące elementy zabudowy typowej dla 
gospodarstw rolnych z naszego terenu. 
Liczymy, że pokazanie realnych, możli-
wych do wykonania i sensownych modeli, 
zachęci producentów do tworzenia zakła-
dów przetwórstwa lokalnego i w ogóle – 
pokaże wszystkim, że „nie taki SANEPID 
straszny, jak go malują”.

Opracowanie wspólne z producentami 
podręcznika: „Zasady procesu produkcyjne-
go i higieny w zatwierdzonej urzędowo sero-
warni farmerskiej i rzemieślniczej”

Zebranie dotychczasowych doświadczeń 
wskazuje, że w Polsce panuje zamiesza-
nie interpretacyjne związane z wykładnią 
przepisów dotyczących małego przetwór-
stwa spożywczego. Nie tylko producenci 
uczą się odpowiedzialności za swój pro-
dukt, lecz niekiedy niejednolite podejście 
interpretacyjne występuje również w in-
spekcjach terenowych. Okazuje się, że rze-
mieślnicze przetwórstwo rządzi się swoimi 
prawami, niemniej istniejące podręczniki 
branżowe były opracowywane z myślą 
o dużych zakładach. Dlatego też opisane 
tam procedury oraz sposób zarządzania 
jakością produkcji nie przystają w żaden 

>> woj. podlaskie

Rynek farmerski prowadzony w Rzymie przez spółkę Campagna Amica
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sposób do produkcji lokalnej. Nasze spo-
strzeżenia okazują się zgodne z opiniami 
ekspertów krajowych oraz naszych zagra-
nicznych partnerów. Szczególnie owocne 
okazują się doświadczenia francuskie, gdy 
dostajemy w prezencie egzemplarz ich 
podręcznika dla rzemieślniczego przetwór-
stwa mleka. Dzięki współpracy nawiązanej 
z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi 
Polskiej, przy udziale Kancelarii Prezyden-
ta RP oraz organizacji producentów, w re-
latywnie krótkim czasie udaje się opraco-
wać dwa podręczniki „serowarskie”. Pod 
egidą EFRWP powstaje poradnik pod ką-
tem technologicznym (z wykorzystaniem 
francuskich doświadczeń w produkcji), 
natomiast my bierzemy na siebie realiza-
cję poradnika organizacyjno-formalnego. 
Według stanu na koniec kwietnia 2015 r., 
obydwa trafiły do oceny w Głównym In-
spektoracie Weterynarii.

Perspektywy dalszej realizacji
Planujemy wykorzystać nasze doświad-

czenia związane z przetwórstwem żyw-
ności pochodzenia zwierzęcego (nadzoro-
wanego przez inspekcję weterynaryjną) na 
gruncie pozostałych kategorii produktów, 
które pozostają w kompetencji inspekcji 
sanitarno-epidemiologicznej. Wydaje się, 
że warto pracować nad kolejnymi porad-
nikami branżowymi. Zainteresowanie ze 
strony rolników oraz spotkania z partnera-
mi sieci pokazują, że wiele osób zaintere-
sowanych jest uruchomieniem drobnego 
przetwórstwa, lecz potrzebują wsparcia 
merytorycznego na etapie planowania in-
westycji. Utwierdza to nas w przekonaniu, 
że warto pracować na rzecz wytyczania 
standardów zaplecza produkcyjnego, któ-
re z jednej strony, musi stwarzać warunki 
do bezpiecznej produkcji żywności, z dru-
giej natomiast, nie może wymagać nad-
miernych inwestycji. Codzienna współpra-

ca i wymiana doświadczeń podpowiadają 
kolejne kroki działania, gdyż potencjalni 
inwestorzy są ciekawi, jakie narzędzia fi-
nansowe dostępne są w ramach funduszy 
unijnych w nadchodzącej perspektywie 
finansowej. Wszyscy chyba mamy świa-
domość, że perspektywa 2014-2020 jest 
być może ostatnią, w ramach której bę-
dzie można uzyskać wymierne wsparcie 
na realizację inwestycji. Wymaga to od 
nas wszystkich podjęcia skutecznych dzia-
łań realizowanych już w ramach „nowego” 
KSOW-u, w celu informowania benefi-
cjentów o możliwości uzyskania wsparcia 
finansowego. Nieocenione też korzyści 
może przynieść ścisła współpraca KSOW 
z lokalnymi grupami działania, które zosta-
ły zobligowane wskaźnikami do skierowa-
nia swych środków na tworzenie miejsc 
pracy. Mamy nadzieję, że uda się nam 
osiągnąć synergię działań i przynajmniej 
część środków dostępnych dla LGD-ów, 
zostanie spożytkowana na rozwój małych 
zakładów rzemieślniczych, które są nie-
zbędne, jeśli poważnie chcemy myśleć 
o rozwoju lokalnego rynku żywności.

Podsumowanie
Sieciowanie współpracy jest długotrwa-

łym, złożonym i nigdy nie kończącym się 
zajęciem. Jak widać z powyższych przy-
kładów, należy połączyć wiele zagadnień 
rozproszonych kompetencyjnie wśród 
licznych instytucji i wzmocnić współpracę 
na zasadzie partnerskiego angażowania 
osób, środowisk naukowych oraz pod-
miotów trzeciego sektora. Sieciowanie nie 
powinno kończyć się wraz z zamknięciem 
określonego projektu, lecz wyzwalać po-
tencjał niedostępny dla każdego z part-
nerów działających z osobna. Korzystając 
z okazji, serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, z którymi mieliśmy przyjemność 
przez wszystkie te lata współpracować.

>> woj. podlaskie
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Regionalne specjały w sercu
Gdańska, czyli Pomorski Jarmark 
Wielkanocny

Pomorski Sekretariat Regionalny 
KSOW aktywnie działa na rzecz promocji 
produktów tradycyjnych i regionalnych 
wytwarzanych przez lokalnych produ-
centów. Znakomitą okazją do prezentacji 
lokalnych produktów z całego Pomorza 
jest Pomorski Jarmark Wielkanocny, or-
ganizowany od 2013 r.

Jarmark odbywa się w ogromnym pawi-
lonie usytuowanym na Targu Węglowym 
w Gdańsku, zawsze na tydzień przed Wiel-
kanocą. Mieszkańcy miasta oraz odwie-
dzający Trójmiasto turyści mogą wówczas 
naprawdę poczuć wielkanocny klimat, 
posmakować tradycyjnych świątecznych 
potraw z wielowiekowej kuchni Pomorza 
oraz spróbować swoich sił w malowaniu 
pisanek i wyplataniu wielkanocnych palm. 
Panie z kół gospodyń wiejskich, dbając 
o tradycje kulinarne regionu, przywożą 
do Gdańska specjały, których nie może 
zabraknąć na świątecznym stole. Są to 
wielkanocne przysmaki przygotowane we-
dług dawnych receptur, przede wszystkim 
słodkości: baby, mazurki, serniki, ale także 
przepyszne wiejskie wędliny, pasztety, śle-
dziki, a nawet niezbędne dodatki do mięs: 
własnoręcznie starty chrzan oraz żurawina, 
zwłaszcza ta zbierana na Kaszubach oraz 
w Borach Tucholskich. Odwiedzający jar-
mark mogą zaopatrzyć się w produkty do 
wielkanocnych koszyczków - wiejskie jaja, 
masło, chleb. W ofercie były także wyśmie-
nite miody tradycyjne z ekologicznej pasie-

ki Eko Barć z Biernatki. 
Goście podczas jarmarku mogą nabyć nie 

tylko wysokiej jakości produkty spożyw-
cze, ale też przepiękne ozdoby świątecz-
ne do przystrojenia stołów wielkanocnych 
i mieszkań. Kontynuując tradycje regio-
nalne, wystawcy prezentują na jarmarku 
kolorowe palmy, wiosenne kwiaty, stroiki 
i koszyczki. Atrakcją dla najmłodszych są 
warsztaty malowania pisanek oraz two-
rzenia ozdób wielkanocnych, prowadzone 
przez profesjonalnych animatorów. Do-
rośli również mogą spróbować swoich sił 
w pokazach i warsztatach, m.in. wyplatania 
koszyków z wikliny czy też tworzenia wiel-
kanocnych palm - z bibuły lub przy użyciu 
gałązek brzozy, bukszpanu i bazi. 

Źródło: Archiwum UMWP
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Oprawę muzyczną imprezy zapewniają 
zespoły ludowe z różnych części Pomo-
rza, m.in. Kociewski Zespół Regionalny 
„Burczybas” z Gniewa, Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca „Bazuny” im. Aleksandra To-
maczkowskiego z Żukowa, Zespół „Czer-
ninianki” z Czernina, Zespół Pieśni i Tańca 
Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki”, Zespół 
Regionalny „Krôsniăta” z Kartuz, czy też 
Zespół Pieśni i Tańca „Młoda Kościerzyna” 
z Kościerzyny. 

Wydarzenie już na stałe wpisało się 
w kalendarz imprez organizowanych w re-
gionie, ponieważ cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem i, z roku na rok, nieza-
leżnie od pogody, przyciąga tłumy osób, 
które w trakcie przedświątecznych przy-
gotowań znajdują czas, aby wybrać się na 
jarmark. 

Najlepsze gospodynie na Pomorzu - 
turnieje Kół Gospodyń Wiejskich 

Jednym z priorytetów działania Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich w wojewódz-
twie pomorskim jest wsparcie lokalnych 
organizacji działających na obszarach 
wiejskich, kultywujących lokalne zwycza-
je i tradycje, promujących wartości kul-
turowe i  lokalne dziedzictwo kulinarne. 

Aktywność taką podejmują m.in. koła go-
spodyń wiejskich, które – wbrew stereo-
typom – pełnią bardzo ważną rolę w ży-
ciu lokalnej społeczności, animując wiele 
wydarzeń aktywizujących i integrujących 
mieszkańców wsi. 

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Woje-
wództwa Pomorskiego jest imprezą regio-
nalną, która pokazuje jak prężnie działają 
pomorskie KGW i jak mocno są zaanga-
żowane w kultywowanie tradycji regio-
nalnych oraz przekazywanie dawnych 
obyczajów kolejnym pokoleniom. Turnieje 
odbywają się cyklicznie, co roku w innej 
miejscowości na terenie województwa 
pomorskiego. Zwyczajowo gospodarzem 
turnieju jest miejscowość gminna znajdu-
jąca się na terenie powiatu, z którego po-
chodzi zwycięskie KGW z poprzedniego 
roku.

Etap wojewódzki turnieju poprzedza-
ją eliminacje gminne i powiatowe. Jego 
uczestniczki rywalizują o tytuł najlepszych 
gospodyń w województwie pomorskim. 
Startując w turniejowych konkurencjach 
panie z kół gospodyń wiejskich prezentu-
ją lokalne zwyczaje i tradycje, folklor oraz 
dziedzictwo kulinarne. Zadania turniejo-

Źródło: Archiwum UMWP
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we są tak przygotowane, aby uczestniczki 
mogły zaprezentować działalność swo-
jego koła, talenty kulinarne i artystyczne, 
ale również, aby pokazać różnorodność 
kulturową województwa pomorskiego. 
Poszczególne KGW przygotowują m.in. 
potrawy regionalne, które przyrządzane są 
według tradycyjnych przepisów charakte-
rystycznych dla danego regionu, prezen-
tację strojów i tańców regionalnych lub 
związanych kulturowo z wybranym krajem 
UE. Prezentacje w poszczególnych kon-
kurencjach ocenia jury w składzie poda-
nym przez organizatorów (maksymalnie 6 
osób).

Turniejowe zmagania przyczyniają się 
nie tylko do promocji działalności kół go-
spodyń wiejskich i przełamywania niezbyt 
korzystnego stereotypu gospodyni wiej-
skiej, ale także pozwalają na pokazanie 
różnorodności kulturowej Pomorza oraz 
promocję produktów tradycyjnych i regio-
nalnych.  

Wartością dodaną przedsięwzięcia jest 
budowanie lokalnych więzi społecznych 
oraz poczucia dumy z przynależności do 
danej wspólnoty lokalnej. Same przygoto-
wania do udziału w turnieju angażują nie 
tylko panie zrzeszone w kołach gospodyń 
wiejskich, ale też aktywizują i integrują 
społeczność lokalną wsi, która pomaga 
w przygotowaniach do poszczególnych 
konkurencji turniejowych i  dopinguje 
swoją „drużynę”.   

Nowe formy rozwoju przedsiębiorczo-
ści na wsi

Sekretariat Regionalny KOSW podejmu-
je szereg działań dotyczących możliwości 
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich poprzez wykorzystanie poten-
cjału kulturowego i przyrodniczego oraz 

kreowanie nowych produktów turystycz-
nych. 

W lipcu 2014 r., z inicjatywy Kaszub-
skiego Instytutu Rozwoju, pomorscy lide-
rzy wiejscy wzięli udział w wyjeździe stu-
dyjnym pn. Zagroda edukacyjna i wioska 
tematyczna – formą różnicowania działal-
ności na obszarach wiejskich, który odbył 
się na terenie województwa zachodniopo-
morskiego. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili 
m.in. zagrodę edukacyjną „W labiryntach” 
w malowniczej  miejscowości Paproty, 
realizującą program edukacyjny poprzez 
gry i zabawy terenowe wykorzystujące

potencjał przyrodniczy i kulturowy wsi. 
Innym, równie ciekawym przystankiem na 
trasie wyjazdu było Iwięcino – wieś funk-
cjonująca jako Wioska Końca Świata, która 
w swojej ofercie turystycznej nawiązuje 
zarówno do dawnych tradycji cysterskich 
(przez Iwięcino przebiega pętla Szlaku Cy-
stersów w Polsce), a także do ciekawego 
krajobrazu przyrodniczego – w okolicach 
Iwięcina znajdują się charakterystyczne 
głazy narzutowe, stąd pomysł na utworze-
nie geologicznej ścieżki edukacyjnej „Dia-
belskie kamienie”.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy 
z województwa pomorskiego poznali hi-
storie powstawania i różne sposoby pro-
wadzenia zagród edukacyjnych i wiosek 
tematycznych, zasady ich funkcjonowania, 
dobre praktyki działania oraz sposoby fi-
nansowania. Spotkania z osobami prowa-
dzącymi tego typu przedsięwzięcia były 
okazją do zapoznania się z wieloma aspek-
tami tej działalności.

W grudniu 2014 r. w siedzibie Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Gdańsku odbyły się warsztaty pt. 
Nowe formy przedsiębiorczości na wsi. 
Celem dwudniowego szkolenia było wy-
pracowanie nowych możliwości rozwoju 
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Źródło: Archiwum PODR

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 
m.in. poprzez tworzenie nowych specja-
lizacji gospodarstw, alternatywnych form 
sprzedaży produktów rolnych (inkubato-
ry kuchenne, kooperatywy spożywcze), 
tworzenie wiosek tematycznych oraz spe-
cjalizację świetlic wiejskich i szkół. W war-
sztatach wzięło udział 40 osób – liderów 
wiejskich, przedstawicieli stowarzyszeń 
agroturystycznych oraz organizacji działa-
jących na rzecz rozwoju wsi. 

Zajęcia prowadzili doświadczeni trenerzy 
- dr Wacław Idziak, pracownik naukowy 
studium MBA Uniwersytetu Szczecińskie-
go, prowadzący od kilku lat eksperyment 
badawczy związany z tworzeniem wsi 
tematycznych i przygotowaniem szkół 
wiejskich do pełnienia roli ośrodków roz-
woju wsi. Drugim trenerem była pani Be-
ata Łozowska – specjalista pracy socjalnej 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Czarnej Dąbrówce, współtwórczyni i re-
alizatorka takich projektów jak utworzenie 
„Wioski Fantazji” w Karwnie (powiat by-
towski) oraz „Wioski Ziół i Kwiatów” w Mi-
korowie (powiat bytowski). 

Warsztaty odbywały się w podgrupach 
i uzupełniane były ćwiczeniami animacyj-

nymi, stosowanymi przy pracy nad two-
rzeniem specjalizacji gospodarstw oraz 
wiosek tematycznych.  Zaprezentowane 
podczas zajęć pomysły nie były gotowymi 
receptami na sukces, a raczej służyły inspi-
racji i zaproszeniu do pracy twórczej oraz 
eksperymentowania. Są one możliwe do 
zrealizowania przy niewielkich nakładach 
finansowych. Trenerzy podkreślali, że po-
mysły na przedsiębiorczość i na zarabianie 
nie są stałe, ale zmieniają się wraz z tren-
dami społecznymi i gospodarczymi. 

Szkolenie było także okazją do wymiany 
wiedzy i doświadczeń pomiędzy miesz-
kańcami różnych powiatów, co niejedno-
krotnie pozwala na zmianę w postrzeganiu 
problemów lokalnych, z którymi zmagają 
się mieszkańcy. Są także bardziej wymier-
ne efekty przeprowadzonych spotkań – 
uczestnicy warsztatów ze wsi Słajszewo 
(gmina Choczewo) podjęli konkretne kroki 
w celu przeobrażenia swojej miejscowości 
w wioskę tematyczną.

Energia odnawialna na Pomorzu

Ciekawym przedsięwzięciem, zorgani-
zowanym z inicjatywy Pomorskiej Izby 
Rolniczej, była konferencja informacyjno-
-promocyjna na temat możliwości wyko-
rzystania biogazu rolniczego jako nowego 
kierunku rozwoju polskich gospodarstw, 
a następnie wyjazd studyjny pomorskich 
rolników do Niemiec w celu zapoznania się 
z metodami produkcji biogazu rolniczego.

Konferencja Produkcja i energetyczne wy-
korzystanie biogazu rolniczego w Polsce 

Konferencja, jako pierwszy etap przed-
sięwzięcia, była dla pomorskich rolników 
okazją do zapoznania się z możliwoś-
ciami wykorzystania biogazu rolniczego 
w Polsce oraz z zasadami stosowania tej 
technologii, będącej jedną z bardziej efek-
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tywnych metod pozyskiwania energii od-
nawialnej. Podczas spotkania omówione 
zostały m.in. korzyści wynikające z pro-
dukcji biogazu oraz kierunki rozwoju rynku 
biogazowego w Europie na podstawie do-
świadczeń takich krajów jak Niemcy, Au-
stria, Dania i Szwecja. Przybliżony został 
również sam proces wytwarzania biogazu 
i związane z tym uwarunkowania prawne. 

W październiku grupa pomorskich rol-
ników, przedstawicieli agencji rolniczych 
oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego wzięła udział w trzydniowym 
wyjeździe studyjnym do Niemiec. Wyjazd 
był okazją do praktycznego zapoznania się 
z metodami produkcji biogazu rolniczego 
oraz wymiany doświadczeń z partnerami 
z Brandenburgii. 

W nowoczesnych rolniczych gospodar-
stwach hodowlanych, prowadzonych na 
terenie Brandenburgii, gdzie gościli po-
morscy rolnicy, nic się nie marnuje. Obor-
nik powstały przy hodowli krów czy trzody 
chlewnej wykorzystywany jest do produk-

cji biogazu. Prąd wytworzony w bioga-
zowni sprzedawany jest do elektrowni, 
a ciepło powstałe przy spalaniu gazu 
w generatorach, wykorzystywane jest do 
ogrzewania pomieszczeń. Produkty odpa-
dowe pochodzące z biogazowi stosuje się  
natomiast jako naturalny nawóz do gleby.   

Uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się 
z już funkcjonującymi instalacjami w bio-
gazowniach na terenie Niemiec. Była to 
również okazja do nawiązania kontaktów 
i współpracy z inwestorami (właściciela-
mi gospodarstw) oraz przedstawiciela-
mi firm budujących biogazownie. Wizyta 
studyjna pozwoliła na praktyczną ocenę 
możliwości budowy biogazowni w woje-
wództwie pomorskim. W rezultacie, jeden 
z rolników uczestniczących w wyjedzie 
do Niemiec buduje obecnie na terenie 
swojego gospodarstwa biogazownię, któ-
ra nie tylko rozwiąże problemy środo-
wiskowe, ale również będzie stabilnym 
źródłem energii elektrycznej i cieplnej. 

Międzynarodowa konferencja
„Podejście LEADER po 2013 roku 
wobec nowych wyzwań dla rozwoju 
obszarów wiejskich Europy”

W dniach 3-5 października 2011 r. 
w Kompleksie Pałacowo-Parkowym 
w miejscowości Koszęcin odbyła się mię-
dzynarodowa konferencja „Podejście LEA-
DER po 2013 roku wobec nowych wyzwań 
dla rozwoju obszarów wiejskich Europy”. 

W konferencji wzięło udział 140 przed-
stawicieli instytucji zajmujących się tema-

tyką wdrażania podejścia LEADER z ponad 
20 krajów, w tym przedstawiciele lokal-
nych grup działania, Komisji Europejskiej, 
urzędnicy ministerstw państw członkow-
skich UE, krajowych i regionalnych sieci 
LGD oraz organizacji wiejskich, m. in. z Au-
strii, Belgii, Czech, Estonii,  Finlandii, Fran-
cji, Grecji,  Hiszpanii,  Holandii,  Irlandii, Li-
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twy, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Wielkiej 
Brytanii oraz Włoch. W konferencji wzięło 
udział 40 prelegentów, w tym 30 zagra-
nicznych. 

W trakcie spotkania odbyły się także 
imprezy towarzyszące, m.in. targi współ-
pracy SILESIAN LEADER NETWORK 
połączone z prezentacją stoisk lokalnych 
grup działania z terenu województwa ślą-
skiego. W pierwszym dniu konferencji go-
ście zagraniczni wzięli udział w wyjeździe 
studyjnym. Organizatorzy zaproponowali 
uczestnikom zwiedzanie kopalni GUIDO 
w Zabrzu, odwiedzenie Bruśka, a tam 
przejazd rowerami do źródełka oraz pokaz 
kowalstwa i sztuki wytapiania żelaza, jak 
również zwiedzanie Muzeum Paleontolo-
gicznego w Lisowicach. Całość uświetnił 
uroczysty koncert Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. 

Międzynarodowa konferencja została 
zorganizowana wspólnie przez Minister-

stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorząd 
Województwa Śląskiego oraz Śląski Zwią-
zek Gmin i Powiatów. Przedsięwzięcie to 
realizowane było jako działanie towarzy-
szące polskiej prezydencji w Radzie UE. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski oraz prof. Jerzy 
Buzek. W jej przygotowanie włączyło się 
wielu partnerów krajowych i zagranicz-
nych, m.in. Europejskie Stowarzyszenie 
ELARD oraz Forum Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich (FAOW). Konferencja była rów-
nież wspierana przez Punkt Kontaktowy 
Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich 
(ENRD). 

Celem spotkania było wypracowanie za-
łożeń dotyczących głównych celów, zasad 
i obszarów wsparcia w kolejnym okresie 
programowania funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

fot. Dawid Misiak
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Sztandarowym projektem Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich Województwa 
Wielkopolskiego, zrealizowanym w koń-
czącej się perspektywie 2007-2013,  
była Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego. 
Ponad 1360 absolwentek szkoły, miesz-
kających we wszystkich zakątkach Wiel-
kopolski,  mówi teraz o sobie  - „liderki 
to my”,  identyfikując się z projektem, 
w którym wzięły udział.  Nawiązane kon-
takty, wiedzę i umiejętności wykorzystu-
ją obecnie w pracy społecznej na rzecz 
środowiska lokalnego.

Po owocach ich poznacie 
O znaczeniu powstania Szkoły i jej wy-

jątkowości świadczą wspaniałe efekty,  
sieciowanie      ze wszystkimi  lokalnymi 
grupami działania, a także ilość uczest-
niczek. Pięć lat funkcjonowania Szkoły 
Liderek Rozwoju Lokalnego – od 2010 
do 2014 r. – zmieniło pejzaż społecznej 
aktywności lokalnej.  Liderki podjęły cały 
szereg inicjatyw, co miało również wpływ 
na  zwiększenie poziomu kapitału społecz-
nego na obszarach wiejskich Wielkopolski. 

Dla wspólnego dobra 
W trakcie 76 dwudniowych szkoleń, 

przygotowanych wspólnie ze wszystki-

mi lokalnymi grupami działania z Wielko-
polski, ich uczestniczki miały okazję brać 
udział  w praktycznych warsztatach, pod-
czas których uczyły się jak rozmawiać ze 
współpracownikami, jak zachęcać do pra-
cy i przydzielać ją tak, by jej wykonanie 
każdemu sprawiało satysfakcję. Jak zrobić 
dobry plan, jak określić cele, jak jednoczyć, 
a także łączyć ludzi w działaniu dla wspól-
nego dobra. 

W zgodzie z prawem i obyczajem 
Wyposażone w społeczne kompeten-

cje i bardzo często z gotowymi pomysła-
mi, liderki uczyły się jak z nieformalnych, 
koleżeńskich grup przejść do działania 
w formie organizacji pozarządowych. Jak 
założyć stowarzyszenie czy fundację? Jak 
wykorzystywać w zgodzie z obowiązują-
cym prawem, a także dobrymi obyczajami, 
wszystkie możliwości, które daje posiada-
nie osobowości prawnej? Nie mniej ważna 
była możliwość zapoznania się z licznymi 
przepisami prawnymi regulującymi działal-
ność stowarzyszeń i fundacji. 

Ja, ty, my – wygramy 
Umiejętność negocjowania okazała się 

kluczowa dla liderek. To na ich życzenie, 
wyrażone w ankiecie ewaluacyjnej prze-
prowadzonej po pierwszych dwóch blo-
kach szkoleniowych, kolejny blok w ca-
łości poświęcony został szeroko pojętej 
tematyce negocjacji. Od zagadnień zwią-
zanych z porozumieniem bez przemo-
cy, przez wspólne wyposażanie wiejskiej 
świetlicy, po „dylemat więźnia” – liderki 
ćwiczyły niełatwą sztukę negocjacji, do-
chodząc do wniosku, że dobre przygoto-
wanie do negocjacji jest bardzo ważne. 

Szkoła liderek – szkołą aktywności
>> woj. wielkopolskie

Zdj. Podczas zajęć Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego – sierpień 2014,
Źródło: Archiwum SR KSOW
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Istotne jest określenie, co chce się osiąg-
nąć, aby uzyskać porozumienie w negocja-
cjach. Przekonywały się również, że stwo-
rzenie dobrej atmosfery i szacunek dla 
partnera sprzyja prowadzeniu negocjacji. 
Najważniejszym jednak wnioskiem, któ-
rym kończyło się ostatnie ćwiczenie, było 
docenienie znaczenia zaufania i współ-
pracy, nie tylko w procesie negocjacji, ale 
również w codziennym życiu – w pracy za-
wodowej, w kontaktach i działaniach spo-
łecznych, a także w rodzinie.  

Ważne treści w lekkiej formie  
Program każdego z trzech bloków te-

matycznych uzupełniony został o zajęcia 
związane z tematyką szkolenia, które po-
prowadzone były w nieco lżejszej formie. 
Spotkanie z kosmetyczką i wizażystką po-
kazało liderkom, jak ważny w kontaktach 
społecznych jest dobry wygląd oraz jak go 
osiągnąć. Udział w koncercie jazzowym był 
z kolei przykładem dobrej praktyki w dzia-
łaniach organizacji pozarządowej, której 
oferta edukacji artystycznej skierowana 
jest do dzieci i młodzieży z obszarów wiej-
skich. Był też dla uczestniczek szkolenia za-
proszeniem do wspólnego, interesującego 
spędzenia wolnego czasu i do otwarcia się 

na kulturę innego narodu. Z kolei zajęcia 
pod tytułem „Taniec czyni cuda”, połączo-
ne z blokiem negocjacji  spełniały, ważne 
zadanie zwrócenia uwagi na „mowę cia-

ła”, tak istotną w negocjacjach. Zajęcia, do 
prowadzenia których wykorzystano tańce 
i zabawy ludowe z Wielkopolski, a także 
tańce narodowe, były także przyczynkiem 
do podkreślenia  potrzeby zachowania 
i znaczenia dziedzictwa kulturowego wsi.  

Liderki w sieci  
Koncepcja realizacji projektu dotyczą-

cego Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego 
zakładała współpracę Sekretariatu Regio-
nalnego KSOW Województwa Wielko-
polskiego z lokalnymi grupami działania, 
jako organizacjami, które są najlepiej zo-
rientowane w tym, jak dotrzeć do aktyw-
nych kobiet w swoim środowisku i mogą 
zarekomendować im udział w szkoleniach. 
W każdym ze szkoleń uczestniczyła przed-
stawicielka LGD. 

Możliwość sieciowania wzmocniona zo-
stała poprzez uczestnictwo przedstawi-
cielek dwóch, sąsiadujących ze sobą LGD, 
co dawało dodatkowe szanse na siecio-
wanie pomiędzy lokalnymi grupami działa-
nia. Udział w szkoleniach był także okazją 
do spotkania i poznania siebie nawzajem, 
wymiany doświadczeń, tworzenia - już 
podczas szkolenia - pomysłów na wspól-
ne działania. Dzięki tak przeprowadzonym 
szkoleniom, powstała sieć poziomych po-
wiązań między liderkami w całej Wielko-
polsce oraz powiązania pionowe z Sekre-
tariatem Regionalnym KSOW. 

Jak na drożdżach 
Stworzenie Szkoły Liderek Rozwoju Lo-

kalnego wiązało się z realizacją jednego 
z celów działania KSOW, czyli aktywizacji 
społeczności lokalnej. By tego dokonać, 
należało dobrze przygotować  lokalnych 
liderów i zainspirować ich do działania. 
Tam, gdzie w LGD pojawiła się aktywna 
i przygotowana do działania liderka, tam 
lokalna grupa działania podjęła interesują-
ce inicjatywy. 

„Taniec czyni cuda” – zajęcia Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego,
Źródło: Archiwum SR KSOW
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Przykładem takiej aktywności jest LGD 
„Puszcza Notecka". Powstała tam gru-
pa, o nazwie „Seniority”, która podejmu-
je wspólnie różnorodne działania.  Panie 
występują razem ubrane w jednakowe t-
-shirty z napisem Szkoła Liderek Rozwoju 
Lokalnego, do dyspozycji mają także po-
dobny transparent. Biorą udział w konfe-
rencjach, jak chociażby „Wiejska Polska”, 
które odbywają się od 2010 roku. Uczest-
niczyły także w debacie obywatelskiej na 
zaproszenie Prezydenta RP. Panie zorgani-
zowały również konferencję pt.: „Kobiety 
z Puszczy Noteckiej działają, aktywizują, 
świętują", która miała na celu pokazanie 
społecznych dokonań kobiet z obszaru 
LGD.  

Kolejnym przykładem lokalnej aktywno-
ści są liderki z LGD „Kraina Trzech Rzek", 
które nawiązały współpracę z Niemieckim 
Związkiem Kobiet Wiejskich (Deutscher 
Landfrauenverband). Przy  wsparciu Se-
kretariatu Regionalnego KSOW w dniach  
3-5 listopada 2012 r. zorganizowały po-
dróż studyjną do miejscowości Dannen-
berg w Dolnej Saksonii, podczas której 28 
liderek miało okazję spotkać się  z przed-
stawicielkami Deutscher Landfrauenver-
band, a także uczestniczyć  w dorocznym 
święcie  ziemniaka (Kartoffelfest), które 
jest flagowym produktem tego miasta. Pa-
nie zapoznały się także z działaniami oby-
watelskimi  związanymi z produkcją ener-
gii ze źródeł odnawialnych. Efektem tych 
działań było zorganizowanie w  marcu 
2014 r. kongresu „Liderów Krainy Trzech 
Rzek”. W działania inicjowane przez liderki 
włączano również mężczyzn. 

W ramach cyklicznej konferencji „Wiej-
ska Polska”, zorganizowanej w 2014 r. 
w dniach 5-6 lipca przez Krajowe Sto-
warzyszenie Sołtysów, odbyło się forum 
Debaty Publicznej pod nazwą „Kobieta 

wiejska – pomiędzy tradycją i nowoczes-
nością". Rola kobiet w społecznościach 
lokalnych. Podczas spotkania kobiety 
z Polski i Słowacji prezentowały przykłady 
podejmowanych przez siebie aktywności 
społecznych. W konferencji uczestniczyła 
ponad 50-osobowa delegacja uczestni-
czek Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego. 

Najbardziej widowiskowym przykładem 
aktywności liderek jest pokaz mody pod 
nazwą „Paryski szyk – biskupiański dryg”, 
przygotowany przez grupę liderek z tere-
nu LGD „Gościnna Wielkopolska", który 
po raz pierwszy zaprezentowany został 
w marcu 2012 r. Stroje przygotowane 
zostały z wykorzystaniem elementów lu-
dowego stroju biskupiańskiego (enklawy 
kulturowej zlokalizowanej wokół Krobi 
w powiecie gostyńskim  w Wielkopolsce). 
Pokaz mody, zaprezentowany podczas III 
Festiwalu Piosenki Ranczerskiej w 2014 
r., zajął I miejsce w kategorii „Rękodzieło 
w dzisiejszej modzie – projekty ubrań z in-
spiracją sztuki ludowej”. Panie i panowie, 
którzy biorą  udział w pokazie, zapraszani 
są na uroczystości w różne miejsca Wiel-
kopolski, krzewiąc tym samym nasze wiel-
kopolskie dziedzictwo kulturowe. 

Warto też w tym miejscu zaznaczyć, 
że dwie liderki, biorące udział  w pokazie 
mody, wpadły na pomysł innego działania 
z wykorzystaniem kultury biskupiańskiej. 
Przygotowały program edukacyjny „Ma-
giczna podróż po Biskupiźnie” skierowany 
do dzieci i młodzieży szkolnej. Na zajęcia, 
podczas których uczestnicy poznają życie 
w dawnej wsi biskupiańskiej, panie zapra-
szają do świetlicy  w Żychlewie w gminie 
Krobia.  

Kolejnym przykładem działania, na który 
warto też zwrócić uwagę, jest przedsię-
wzięcie, w które zaangażowały się liderki 
z terenu LGD „Turkowska Unia Rozwoju". 
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Na początku 2014 r. utworzona zosta-
ła  Spółdzielnia Socjalna  „Powrócisz Tu”, 
której głównym obszarem działalności 
jest gastronomia, a ściślej, żywienie dzie-
ci w szkołach i przedszkolach. Spółdziel-
nia świadczy także usługi projektowania 
i pielęgnacji zieleni. Od połowy 2015 r. 
zamierza także sprzedawać w internecie 
rękodzieło lokalnych wytwórców.  

Podsumowania
Po każdym roku działania Szkoły Liderek 

Rozwoju Lokalnego i zrealizowanych spot-
kaniach szkoleniowych, wielkopolskie li-
derki spotykały się na konferencjach pod-
sumowujących, podczas których mogły 
opowiedzieć o swoich inicjatywach. Była 
to także okazja do wysłuchania wystąpień 
kobiet, które odniosły sukcesy w polityce, 
nauce, biznesie. Każda z czterech konfe-
rencji była wielkopolskim świętem aktyw-
nych kobiet, a także stanowiła forum wy-
miany informacji i nawiązywania kolejnych 
ciekawych kontaktów. Podczas konferen-
cji ogłoszone zostały także wyniki trzech 
konkursów, w których brały udział liderki. 
W 2013 r. na konferencji „Wielkopolska 
euro - PROW- incja" rozstrzygnięty został 
konkurs „Kobiety w akcji”, w którym wy-
różnione zostały najciekawsze działania 
zrealizowane przez uczestniczki  Szkoły 
Liderek Rozwoju Lokalnego w latach
2010-2012 oraz najlepszy „hymn Liderek”. 

Konkurs pod nazwą „Sołtyska-Liderka” 
został przeprowadzony w 2014 r. Jego 
przedmiotem  były działania podejmo-
wane przez kobiety – sołtyski i ich osiąg-
nięcia, które przyczyniają się do budowy 
społeczeństwa obywatelskiego na ob-
szarach wiejskich, integrują mieszkańców 
i zmieniają wizerunek wielkopolskiej wsi. 
Wyniki konkursu ogłoszone zostały na 
konferencji „Kobieca Wielkopolska" oby-
watelska, w której udział wzięły liderki, 

a także przedstawiciele LGD i samorzą-
dów terytorialnych. 

Wspomnianym konferencjom oraz 
dwóm wcześniejszym spotkaniom ─ „Ko-
biety w akcji – liderki dla rozwoju wsi", 
która odbyło się w 2011 r. oraz „Kobiety 
zmieniają Polską Wieś", która odbyło się 
w 2012 r., towarzyszyły wystawy ręko-
dzieła artystycznego, wykonanego przez 
kobiety z obszarów wiejskich.  

W ramach podsumowania efektów dzia-
łania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego, 
a także promocji, zarówno Szkoły, jak i ini-
cjatyw podejmowanych przez wielkopol-
skie liderki, przygotowane zostały i wyemi-
towane w TVP Poznań – stacji telewizyjnej 
docierającej do około trzech milionów wi-
dzów, trzy reportaże pod wspólnym tytu-
łem „Liderki”. 

Dodatkowo w 2013 r. wydana została 
publikacja, w nakładzie 2 tys. egzempla-
rzy, pod tytułem „Liderki Wielkopolskie”, 
ukazująca efekty działania Szkoły Liderek 
Rozwoju Lokalnego na szerokim tle historii 
ruchów kobiecych w Wielkopolsce, a tak-
że współczesnych uwarunkowań dotyczą-
cych aktywności kobiet na polu społecz-
nym i gospodarczym w Polsce. Publikacja 
w wersji uaktualnionej ukaże się w poło-
wie 2015 r. 

Grupa Liderek z LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” na konferencji „Kobieca Wielko-
polska obywatelska”, listopad 2014 r.,
Źródło: Archiwum SR KSOW
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Ciąg dalszy nastąpił 
Realizowana przez pięć lat Szkoła Lide-

rek Rozwoju Lokalnego, to jedna z naj-
lepszych inwestycji w rozwój społeczny 
wielkopolskiej wsi. Dzięki wielkopolskim 
liderkom, uczestniczkom Szkoły, powsta-
ły nowe organizacje pozarządowe, odbyły 
się spotkania, narady, konferencje, utwo-
rzono też grupy samokształceniowe. Wsie 
nawiązały współpracę, organizując wspól-
ne spędzanie wolnego czasu. Powstały 
też nowe miejsca pracy. Liderki doceniły 
lokalne dziedzictwo kulturowe, które sta-
ło się wdzięcznym tworzywem ich współ-
czesnej twórczości, od której już tylko krok 
do podjęcia działalności gospodarczej. 

Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego jest 
także modelowym projektem sieciującym                           
z gremialnym udziałem wielkopolskich 
lokalnych grup działania. Dzięki swobod-
nemu przepływowi informacji i inspiracji, 
a także talentom uczestniczek, osiągnęła 
ona imponujące efekty, dokonując tym sa-

mym zmian w mentalności mieszkańców 
wsi. Można stwierdzić, że Szkoła Liderek 
Rozwoju Lokalnego  to także szkoła oby-
watelskich postaw. 

Kilka uczestniczek Szkoły zostało preze-
skami LGD. Wiele z nich  z powodzeniem 
wzięło udział w wyborach samorządo-
wych. Jedna została wójtem, inna burmi-
strzem.  

Ze względu na tak dobre efekty, Sekre-
tariat Regionalny KSOW Województwa 
Wielkopolskiego zamierza kontynuować 
wsparcie rozwoju lokalnego w tej formie, 
poprzez podnoszenie kompetencji spo-
łecznych mieszkańców obszarów wiej-
skich. 

Wielkopolska Obywatelska – to cel 
projektu, który będzie realizowany w no-
wej perspektywie finansowej w latach 
2014-2020 – podsumowuje Krzysztof 
Grabowski, Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.  

Szkoła Animatorów Wiejskich
2011-2013

Cykl szkoleń „Szkoła Animatorów Wiej-
skich” (SAW) został zorganizowany po 
raz pierwszy w 2011 r. przez Sekretariat 
Regionalny KSOW Województwa Za-
chodniopomorskiego we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego”. Inicjatywa oka-
zała się sukcesem i była kontynuowana 
w kolejnych latach. Celem szkolenia było 
pobudzenie rozwoju przedsiębiorczości 

środowisk i wspólnot lokalnych. Uczestni-
cy uczyli się mobilizowania mieszkańców 
małych społeczności do podejmowania 
i prowadzenia działalności społecznej. Po-
szukiwali edukacyjno-społecznych metod 
rozwijania kapitału społecznego, kulturo-
wego  i ludzkiego. Szkolenia były adreso-
wane do członków LGD, osób pracujących 
na co dzień w środowisku wiejskim, soł-
tysów, członków rad sołeckich, pracow-

>> woj. zachodniopomorskie

>> woj. wielkopolskie
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ników świetlic oraz osób aktywnych spo-
łecznie. Każda z lokalnych grup działania 
województwa zachodniopomorskiego 
wytypowała z obszaru swojego działania 
co najmniej jednego przedstawiciela, który 
brał udział w zajęciach. Program szkolenia  
zorganizowanego dla 24 uczestników za-
kładał udział w 4 weekendowych spotka-
niach. Zajęcia przebiegały w czterech  mo-
dułach: 

1. „Ja jako organizator środowiska lo-
kalnego we współpracy z innymi. 
Komunikacja interpersonalna, współ-
praca w grupie", 

2. „Rozpoznanie środowiska lokalnego. 
Od aktywności do rozwoju – rozwój 
społeczności lokalnej", 

3. „Mobilizowanie ludzi do działania. 
Budowanie lokalnego partnerstwa", 

4. „Przedstawienie działań animacyj-
nych ─ wizyta studyjna”.

Trzy pierwsze moduły były realizowane 
metodami aktywnymi, przy wykorzysta-
niu autorskiego programu Stowarzyszenia 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 
CAL. Uczestnicy dowiadywali się, jakie ce-

chy, wiedzę oraz umiejętności powinien 
posiadać organizator – lider, jak budować 
współpracę w grupie, czym jest społecz-
ność lokalna. Poznawali modele, czynniki 
wspierające i hamujące rozwój. Rozma-
wiano o tym, dlaczego ludzie chcą działać 
na rzecz swojej społeczności, o inicjowa-
niu i rozwoju organizacji pozarządowych 
(w tym w szczególności organizacji spo-
łecznych) oraz o celach partnerstwa i pro-
cesie jego budowania. W ramach czwar-
tego modułu odbył się wyjazd studyjny, 
podczas którego uczestnicy zapoznali się 
z dobrymi praktykami i działaniami anima-
cyjnymi, które są realizowane na terenie 
Pomorza Zachodniego. 

Trzecia edycja SAW została uruchomio-
na w wyniku zapotrzebowania, które zgła-
szane było przez uczestników biorących 
udział w poprzednich szkoleniach. Sekre-
tariatowi Regionalnemu KSOW zależało,  
aby przeszkolić jak najwięcej osób pra-
cujących w środowisku wiejskim w woje-
wództwie zachodniopomorskim z zakresu 
podstawowych zagadnień niezbędnych 
w pracy animatora – lidera. Kolejna edycja, 
z udziałem nowych uczestników, powtó-
rzyła sukces poprzednich szkoleń.

Szkoła Animatorów Wiejskich 2012, 
Źródło: Archiwum KSOW

Uczestnicy Szkoły Animatorów Wiejskich w 2013 r.,
Źródło: Archiwum KSOW
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