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Dnia 17 maja 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim  
Województwa Mazowieckiego w Warszawie zarząd 
Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze 
podpisał umowę na realizację operacji pn. Lokalna 
żywność od rolnika bez pośrednika, która będzie 
realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014–2020.
Operacja ta jako 1 z 36 została wybrana w konkursie 
organizowanym przez mazowieckie biuro Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich. 
Celem projektu jest upowszechnienie kompleksowej 
wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw 
i lokalnej gospodarki żywnościowej oraz przetwórstwa 
rolno-spożywczego. 
W ramach  zadan ia  zos tan ie  zorgan izowane  

seminarium,  wyjazd studyjny, stoisko promocyjne, 
wydana publikacja oraz zrealizowany lm, który 
umożliwi popularyzację produktów lokalnych, 
przedsiębiorczości, promocję wsi jako miejsca do życia i 
rozwoju zawodowego.
Efektem realizacji projektu będzie nabycie przez 
uczestników kompleksowej wiedzy w zakresie rozwoju 
gospodarki żywieniowej, organizacji krótkich łańcuchów 
dostaw oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.  Zależy  
nam na tworzeniu sieci współpracy oraz partnerstwa 
pomiędzy sektorami publicznym, prywatnym i 
społecznym, systemów jakości żywności, rozwoju małego 
przetwórstwa lokalnego i krótkich łańcuchów dostaw. 
Chcemy promować  sprzedaż produktów (e-usługi), lepiej 
wykorzystywać potencjał społeczny, ekonomiczny i 

środowiskowy gmin powiatu płońskiego do planowania 
rozwoju lokalnego.
Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 31 października 
2018 r. 

Opracowała: Agnieszka Matoblewska

Z okazji Dnia Matki w sobotę 19 maja br. w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Sochocinie Lokalna Grupa 
Działania – Przyjazne Mazowsze zorganizowała 
bezpłatne warsztaty pn. „Kwiatki na Dzień Matki”. 
Podczas warsztatów prowadzonych przez Panie z 
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z Raciąża, dzieci wraz z 
mamami wykonały piękne i kolorowe kwiatki (hiacynty) 

z krepiny oraz laurki. W warsztatach wzięło udział 20 
osób.
Zadanie zostało snansowane w ramach poddziałania 
19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.

Opracowanie i zdjęcia: Anna Traczyk

Aktywna Wieś to tytuł projektu grantowego w 
ramach którego LGD – PM ogłosiła nabór 
skierowany do organizacji pozarządowych. Jego 
c e l e m  j e s t  p o b u d z e n i e  a k t y w n o ś c i  i 
odpowiedzialności społecznej mieszkańców 
poprzez rozwój oferty aktywizującej mieszkańców 
w tym grup defaworyzowanych.

N a b ó r  w n i o s k ó w  p o p r z e d z o n o  s p o t k a n i a m i 
informacyjno-szkoleniowymi, które odbyły się w 
Urzędach Gmin Naruszewo i Baboszewo oraz w siedzibie 
LGD. Spotkania miały na celu zapoznanie uczestników z 
zasadami wypełniania wniosku grantowego oraz 
kryteriami jego wyboru, jak również z procedurami 
obsługi operacji i warunkami umowy. Wnioski o 
powierzenie grantów benecjenci mogli składać od dnia 

19 kwietnia 2018 r. do dnia 8 maja 2018 r. Do biura  LGD-
PM w w/w terminie wpłynęło 5 wniosków.
Po pozytywnej ocenie zgodności z LSR oraz ocenie 
merytorycznej, Rada Stowarzyszenia do donansowania 
wybrała następujące stowarzyszenia: Paraę Rzymsko-
Katolicką św. Pankracego w Guminie, Stowarzyszenie 
Razem dla wsi, Regionalne Stowarzyszenie Twórców 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, Pluton 
Strzelecki w Załuskach i Stowarzyszenie Kreatywnych 
Kobiet „Na Obcasach” w Jońcu.               
Donansowanie  przyznane  będz ie  w  f o rmie 
prenansowania w wysokości 10 000 zł dla każdego 
grantu.
Po złożeniu przez LGD-PM wniosku grantowego na 
donansowanie grantów do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i pozytywnej 

jego werykacji, grantobiorcy przystąpią do realizacji 
operacji w 2019 roku.

Opracowanie: Monika Łabęcka i Anna Traczyk

Aktywizuj, pobudzaj, działaj – wybrano projekty 
w konkursie grantowym LGD - Przyjazne Mazowsze

Kolorowe warsztaty „Kwiatki na Dzień Matki”

Umowa z mazowieckim KSOW podpisana!Umowa z mazowieckim KSOW podpisana!Umowa z mazowieckim KSOW podpisana!

Będą nabory na rozwijanie działalności gospodarczej! Czekamy na zatwierdzenie terminu od 23 lipca do 6 sierpnia 2018 r. 
Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie www.lgdpm.pl
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Lokalna Grupa Działania - Przyjazne 
Mazowsze informuje, iż w związku z 
wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 
2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 
646) benecjenci poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, w zakresie operacji na podejmowanie 
działalności gospodarczej, którzy nie podjęli 
działalności we własnym imieniu do 30 
kwietnia 2018 roku mają możliwość 
skorzystania z „ulgi na start”. Ustawa 
wprowadza udogodnienia dla przyszłych 
przedsiębiorców będących osobami 
zycznymi,  którzy mają możliwość 
skorzystania z uprawnienia wynikającego 
z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, zgodnie z którym 
przedsiębiorca będący osobą zyczną, który 
podejmuje działalność gospodarczą po raz 
pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym 
ubezpieczeniom społecznym przez okres 
6 miesięcy od dnia podjęcia działalności 
gospodarczej. 
Wobec powyższego informujemy wszyst-
kich uprawnionych benecjentów, którzy 
chcą skorzystać bądź skorzystali już z „ulgi 
na start” tzn. świadomie nie złożyli 
w ramach wniosku o płatność pierwszej 
transzy dokumentów ZUS w związku z w/w 

uprawnieniem, o obowiązku podpisania 
Oświadczenia dotyczącego korzystania w 
ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” z uprawnienia. 
Jeśli natomiast benecjent złożył w/w 
oświadczenie i nie złożył dokumentów 
poświadczających zgłoszenie do ubez-
pieczeń społecznych na podstawie 
przepisów o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych z tytułu wykonywania działal-
ności wraz z wnioskiem o płatność dla 
pierwszej transzy pomocy, to zobowiązany 
jest do ich złożenia wraz z wnioskiem 
o płatność dla drugiej transzy pomocy. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa informuje również, iż nie będzie 
konieczne aneksowanie już zawartych 
umów o przyznaniu pomocy w/w zakresie, 
gdyż rozporządzenie Ministra RiRW jest 
aktem prawnym wyższego rzędu niż 
umowa o przyznaniu pomocy, rozpo-
rządzenie to nie zawiera przepisów przej-
ściowych i jednocześnie zmienione przepisy 
nie pogarszają warunków wypłaty pomocy 
nansowej na rzecz benecjentów.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

„Ulga na start” dla podejmujących 
działalność gospodarczą

LGD-Przyjazne Mazowsze 
na Targach Rolniczych w Poświętnem

Już po raz kolejny Lokalna Grupa 
Działania – Przyjazne Mazowsze 
uczestniczyła w XIX Mazowieckich 
Dniach Rolnictwa, które odbyły się 
na terenie Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego Oddział 
Poświętne w Płońsku w dniach 16-17 
czerwca 2018 r. 
Jes t  t o  na jw iększa  wys tawa  na 
Mazowszu, która corocznie skupia 
kilkaset wystawców działających w 
różnych branżach, m.in. maszyny 
rolnicze, rośliny uprawne, środki ochrony 
roślin, zwierzęta hodowlane. W tym roku 
można było obejrzeć występy zespołów 
artystycznych, pokazy polowe, pokazy 
k o n n e  o r a z  w y s t a w ę  z w i e r z ą t 
h o d o w l a n y c h .  B a r d z o  d u ż y m 
zainteresowaniem cieszyły się stoiska z 

produktami lokalnymi, rękodziełem czy 
wystawa ogrodnicza, gdzie zwiedzający 
mogli zakupić różne kwiaty, krzewy czy 
z i o ł a .  N a  p o l u  d o ś w i a d c z a l n y m 
prezentowano blisko 300 odmian roślin 
uprawnych. Według organizatorów 
tegoroczne targi odwiedziło około 70 
tysięcy osób, co świadczy o popularności 
tego wydarzenia. 
Zarząd i Pracownicy LGD-Przyjazne 
Mazowsze przy swoim stoisku udzielali 
informacji nt. możliwości wsparcia w 
r a m a c h  R L K S ,  i n f o r m o w a l i  o 
najbliższych naborach wniosków o 
przyznanie pomocy oraz działaniach 
organizowanych przez Stowarzyszenie.

Opracowanie: Agnieszka Matoblewska
Zdjęcie: Monika Łabęcka

tel. 23 661 31 61, e-mail: biuro@lgdpm.pl tel. 23 661 31 61, e-mail: biuro@lgdpm.pl tel. 23 661 31 61, e-mail: biuro@lgdpm.pl 

Walne Zebranie Członków i Rada Stowarzyszenia 
W środę, 13 czerwca br. w Centrum 
Edukacyjno-Konferencyjnym MODR 
O/Poświętne odbyło się Walne 
Zebranie Członków LGD-Przyjazne 
Mazowsze. 

Celem spotkania było przedstawienie 
s p r a w o z d a ń :  m e r y t o r y c z n e g o , 
nansowego i Komisji Rewizyjnej z 
działalności stowarzyszenia za rok 2017. 
Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte 
uchwałami przez Członków LGD. Zarząd 
LGD-Przyjazne Mazowsze uzyskał 
absolutorium za rok 2017.
Po zakończeniu Walnego Zebrania 
Członków odbyło się posiedzenie Rady 
Stowarzyszen ia  Loka lne j  Grupy 
Działania – Przyjazne Mazowsze, na 
którym dokonano oceny wniosków o 
p o w i e r z e n i e  g r a n t u  w  r a m a c h 
poddz ia łan ia  19 .2  „Wsparc ie  na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich   na   lata   
2014  –  2020, które odpowiadają   
warunkom przyznania pomocy w 
z a k r e s i e  w z m o c n i e n i a  k a p i t a ł u 
społecznego, w tym przez podnoszenie 
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 
o c h r o n y  ś r o d o w i s k a  i  z m i a n 

klimatycznych, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych.
Wnioski zostały złożone w ramach 
przedsięwzięcia Aktywna wieś. Nabór 
wniosków odbył się w dniach 19.04. – 
08.05.2018 r. Do biura LGD – Przyjazne 
Mazowsze wpłynęło  5  wniosków, 
wszystkie zostały ocenione pozytywnie i 
wybrane do donansowania. Limit 
dostępnych środków –przedsięwzięcie 
Aktywna Wieś – 50  000,00 zł. Wnioski te 
odpowiadają zadaniom, które wchodzą w 
skład dużego projektu grantowego, który 
został złożony w dniu 19 czerwca br. w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego. 
Rada Stowarzyszenia pozytywnie 
oceniała również projekt Marka – 
Przyjazne Mazowsze, który został złożony 
przez Lokalną Grupę Działania – 
Przyjazne Mazowsze jako tzw. operacja 
własna. Wartość donansowania to 
50.000,00 zł. 
Realizacja obu operacji przewidziana jest 
na 2019 r., po podpisaniu umów o 
p r z y z n a n i e  p o m o c y  z  Z a r z ą d e m 
Województwa Mazowieckiego. 

Opracowanie: Agnieszka 
Matoblewska

Zdjęcie: Monika Łabęcka
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Celem realizacji operacji własnej jest 
rozwój „oferty weekendowej” dla turystów 
i mieszkańców bazującej na posiadanych 
zasobach przyrodniczych i kulturowych 
poprzez promocję wspólnej marki lokal-
nej. Działania zaplanowane w projekcie 
mają na celu tworzenie warunków do 
rozwoju marki lokalnej poprzez szeroką 
akcję promocyjną, dostarczenie wiedzy o 
lokalnych zasobach. W ramach realizacji 
operacji własnej zostaną opracowane 
zasady certykatu nadawania Marki 
Przyjazne Mazowsze,  zakupione statu-

etki Marka Przyjazne Mazowsze, będzie 
wydana broszura oraz płyta z lmem 
promocyjnym o obszarze LGD– Przyjazne 
Mazowsze, jego zasobach historycznych, 
kulturalnych, przyrodniczych i produk-
tach lokalnych. Film będzie promował 
wybrane atrakcje obszaru istotne z 
punktu widzenia rozwoju turystyki oraz 
popularyzował sprzedaż bezpośrednią 
prosto od rolnika służącą rozwojowi 
przedsiębiorczości na obszarach wiej-
skich. W lmie pokazane zostaną również 
dobre praktyki, przykładowe projekty 

zrealizowane w ramach inicjatywy 
Leader w zakresie wykorzystania 
lokalnego dziedzictwa, działania zwią-
zane z produkcją żywności dobrej jakości i 
jej przetwarzaniem, z bezpośrednią 
sprzedażą od rolnika. W ramach zadania 
zostaną wykonane także skrzaty od-
dające specykę gmin należących do 
obszaru LGD-PM, opisaną w wierszu 
„Skrzatolandia”, opublikowanym na 
stronie www.lgdpm.pl. 

Opracowała: Monika Łabęcka

SKRZATOLANDIA
Myślałby ten i ów, że płońska kraina
to taka sobie zwyczajna mazowiecka 
nizina ospałą, bladą wstęgą opasana......
lecz gdy tylko mgła opada z ziemnych 
norek wychodzi skrzacia gromada
by taniec przyjaźni rozpocząć
z jonieckiej krainy ziołami pachnącej
skrzat Ziółko przybywa
i zdrowia likier gorący nalewa
dwa skrzaty Szuwarki z raciążskiego 
grodu na żurawiach przybywają, lilie
i kaczeńce z wiekowego brązu rozdają
oderwany od kołyski mistrza 
Sarbiewskiego baboszewski skrzat 
Laurowy lutnię rychtuje a do tego 
smakowitym miodem wszystkich częstuje 
bo tańca czas zacząć 
sienkiewiczowskiego szlaku 
wypatruje......
lecz któż to nadciąga z sochocińskiej 
krainy w muszlanym płaszczu
to skrzat Perłowy

z pełnym workiem guzików muszlowych
a z nowomiejskiego gaju
skrzat Wodnik na drewnianej tratwie 
przypływa
ciepły promień ze słonecznego raju
trzyma by ogrzać swych braci
skrzat Leśnik z naruszewskich lasów
koralową kalinę przynosi
kosz grzybów i zapach wonnej marzanki 
po rosie
skrzat Rycerz strzegący załuskiego pałacu 
księgę
legend podaje
i złotopolicowy chleb życia rozdaje
z dziewiczego boru dzierzążnianego
skrzat Żurawianek czyste powietrze wnosi 
i urok wiekowego drzewostanu głosi 
skrzat Cholewiak płońszczany 
z podworskiego parku
zieleń lipowych alei opiewa
i makowe magiczne czapeczki
na głowy skrzacich braci wdziewa
taniec przyjaźni czas zacząć
dołączył czerwiński skrzat królewski
zdjął hełm druciany 
jako symbol dobrej zmiany
wielkość klasztoru, 
malowniczość Wisły sławi
i wspólne dobro błogosławi
przy dźwiękach lutni tańczyli
i kolejną lokalną strategię obmyślili
nie bójcie się ludzie włóżcie makowe 
czapeczki by pomysłów moc spłynęła na 
was ze skrzaciej magicznej główeczki
taniec przyjaźni niech trwa

DK

Marka Przyjaznego Mazowsza - operacja własna LGD-Przyjazne Mazowsze

Lokalna Grupa Działania – Przy-
jazne Mazowsze rozpoczęła prace 
nad przygotowaniem między-
narodowych projektów współ-
pracy z Niemcami i z Hiszpanią. 

Pierwszy z nich pn. „Wymiana doświad-
czeń, integracja, edukacja, środowisko 
naturalne” o akronimie WIEŚ będzie 
realizowany we współpracy ze Stowarzy-
szeniem Społecznej Samopomocy - 
Lokalna Grupa Działania z siedzibą w 
Ciechanowie - liderem projektu oraz z 
Lokalen Aktionsgruppe „Rund um den 
Drömling“ z  siedzibą w  Oebisfelde. 
Projekt ma na celu rozwój przedsię-

biorczości oraz aktywizację mieszkańców 
obszaru objętego projektem poprzez 
realizację wspólnych zadań takich jak 
organizacja wizyt studyjnych prezentu-
jących dobre praktyki i efekty wdrażania 
Leadera, forum przedsiębiorczości,  spły-
wów kajakowych, bezpośrednie kontakty 
i wymianę doświadczeń między partne-
rami i uczestnikami.
Drugi projekt międzynarodowy nosi 
nazwę „Co wieś to inna pieśń”. Jego celem 
jest rozwój turystyki poprzez wykreo-
wanie produktów lokalnych obejmu-
jących produkty i artykuły spożywcze i 
inne wytwory takie jak pamiątki, ręko-
dzieło artystyczne, przedmioty co-

dziennego użytku, inicjatywy kulturalno-
edukacyjne i usługi np. agroturystyczne, 
turystyczne, gastronomiczne. Projekt 
skierowany jest do przedsiębiorców, kół 
gospodyń wiejskich, twórców lokalnych, 
stowarzyszeń, jst. Liderem projektu jest 
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne 
Mazowsze, natomiast jej partnerami 
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - 
Lokalna Grupa Działania z siedzibą w 
Ciechanowie oraz partner zagraniczny 
Mancomunidad de Desarrollo Condado de 
Huelva z siedzibą w Bonares.
W ramach projektu realizowane będą 
zadania wspólne i własne uczestni-
czących w projekcie lokalnych grup dzia-

łania. Partnerzy wspólnie wydadzą 
publikację w 3 językach, która będzie 
prezentować wybrane produkty, zostanie 
utworzona strona internetowa w wer-
sjach językowych partnerów oraz w wersji 
angielskiej, prezentująca produkty lo-
kalne. Zostanie wypracowana wspólna 
koncepcja prezentacji produktów i ich 
promocji. Dodatkowo przeprowadzone 
będą dwie wizyty studyjne (po cztery dni) 
partnera z Hiszpanii do Polski i partne-
rów z Polski do Hiszpanii.

Opracowanie: 
Danuta Kucińska

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY WSPÓŁPRACY Z HISZPANIĄ I NIEMCAMI 

W dniu 11 kwietnia 2018 roku w biurze 
LGD – Przyjazne Mazowsze odbyło się 
bezpłatne spotkanie informacyjno – 
szkoleniowe na temat „Zasad wy-
pełniania wniosków o płatność na 
operacje w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej”.  Szkolenie 
skierowane było do benecjentów, 
którzy są na etapie werykacji wnios-
ków o przyznanie pomocy w zakresie 
podejmowania działalności gospo-
darczej. 
Podczas spotkania uczestnicy do-
wiedzieli się m.in.: jak należy prawi-
dłowo wypełnić wniosek o płatność i 
jakie informacje należy w nim zawrzeć 
oraz jakie załączniki dołączyć do 
wniosku. Prowadząca szkolenie 
omówiła także najczęściej popełniane 

błędy oraz wskazała na jakie pozycje 
należy zwrócić szczególną uwagę przy 
wypełnianiu wniosku.

Spotkanie  poprowadzi ła  Anna 
Traczyk  – pracownik biura LGD-PM, 
materiały szkoleniowe zostały opraco-
wane na podstawie Instrukcji wypeł-
niania wniosku o płatność na operacje 
w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Opracowała:  
Monika Łabęcka

Jak prawidłowo wypełnić wniosek Jak prawidłowo wypełnić wniosek 
o płatność w zakresie podejmowania o płatność w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczejdziałalności gospodarczej

Jak prawidłowo wypełnić wniosek 
o płatność w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej
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Biuletyn Lider opracowany przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.

Danuta Kucińska: W wyniku konsultacji społecznych 
w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – 
Przyjazne Mazowsze zidentykowano problem dotyczący 
niezagospodarowania przestrzeni przetwórstwa 
lokalnego, brak wiedzy i świadomości tzw. około-
produkcyjnej dotyczącej promocji produktów, dystrybucji 
w tym wykorzystania e-usług, systemów jakości żywności, 
zarządzania projektami, wykorzystania potencjału 
ekonomicznego, społecznego i środowiska naturalnego, 
tworzenia sieci współpracy. Wskazano na wolno 
postępujące procesy współpracy wśród gospodarstw 
rolnych w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw. 
Jakie są przyczyny tego zjawiska?

Krzysztof Zaniewski: Diagnoza jest jak najbardziej 
słuszna i chyba podstawowym czynnikiem stanowiącym 
problem jest brak wiedzy. Jednak samo uzyskanie 
informacji to za mało. Konieczne jest ukazywanie 
zainteresowanym dobrych praktyk, a więc przykładów 
dobrze funkcjonujących i współpracujących rolników lub 
grup rolników. Rolnicy zapewne dostrzegli, że to oni 
muszą nauczyć się funkcjonować w rynkowej 
rzeczywistości, w rzeczywistości globalnego rynku, gdzie 
prawa ekonomii są nieubłagane i bezwzględne. Obecnie 
klient, szczególnie świadomy klient poszukuje 
alternatywy dla żywności przemysłowej, która ofero-
wana jest mu w każdym sklepie i markecie. Wszędzie jest 
podobna, naszpikowana chemią spożywczą. Ta żywność 
nie do końca spełnia oczekiwania konsumenta i  jest to 
szansa dla producenta surowców pierwotnych, by część 
swoich surowców przerobić we własnym zakresie i 
zaoferować jako produkt rolniczego handlu detalicznego 
(RHD). Mamy więc diagnozę, zaobserwowaną 
rzeczywistość i co dalej. Z pełną odpowiedzialnością 
można powiedzieć, że jeszcze nic z tego nie wynika, bo dla 
zdecydowanej większość rolników określenie RHD jest 
tylko hasłem stwarzającym zagrożenie, gdyż trzeba się 
rejestrować, spełnić administracyjne wymogi, poddać się 
werykacji, kontroli, prowadzić zeszyt. Pomimo zmian 
pokoleniowych poziom nieufności rolnika jest nadal 
wysoki. Podobnie jeśli chodzi o wspólne realizowanie 
działań czy projektów dominuje indywidualizm, brak 
zaufania i podejrzliwość w stosunku do innych. 
Przykładem niech będą grupy producenckie, które nie 
spełniły pokładanych w nich nadziei - pomimo 
ogromnych środków na ten cel przeznaczonych. 
Przetwórstwo lokalne, współpraca między rolnikami, 
wykorzystywanie potencjału nowych nośników 
informacji, udział w systemach jakości, umiejętność 
wykorzystania zasobów społecznych i środowiskowych to 
ciągle pieśń przyszłości, nucona jedynie przez 
nielicznych. Jak pisałem na wstępie potrzebna jest 
informacja i przekazywanie wiedzy, by dołączyć do tych 
nielicznych.

Co można zrobić, jakie działania należałoby podjąć by 
przyczynić się  do uaktywnienia rynków lokalnych? 
W jaki sposób włączyć producentów do procesów 
budowania krótkich łańcuchów dostaw oraz usług. Czy 
są jakieś skuteczne, sprawdzone w innych miejscach 
rozwiązania? 

Rynek lokalny musi być zidentykowany i zdeniowany. 
Jest to podstawa do podjęcia skutecznego działania. 
Z drugiej strony muszą być znane i określone produkty 
i usługi jakie chcemy czy też możemy zaoferować. 
Zidentykowanie potrzeb potencjalnych klientów i ich 

lokalizacja jest nieodzownym elementem działania, 
zabezpiecza przed zniechęcającymi niespodziankami. 
Znalezienie klienta/odbiorcy nie kończy naszych starań. 
Musimy zabiegać by do nas wracał, cały czas musimy 
umieć o niego zadbać, umieć reagować na jego 
zmieniające się potrzeby. Jak widać producent powinien 
w tej dziedzinie się wyszkolić, nabyć nieodzownych 
umiejętności i to jeszcze zanim podejmie działania, by 
nawet najlepszy pomysł nie został zmarnowany czy 
zaprzepaszczony. Istnieją w kraju przykłady działań 
polegających na dostawach surowców czy też produktów 
„z pola pod drzwi”, „paczka od rolnika”, budowanie 
własnej sieci odbiorców. Strony takiego działania już 
z góry mają określone zasady dostawy i płatności oraz 
czasu i miejsca dostawy. Można to kopiować, można się 
tego nauczyć i twórczo rozwijać.

Dominującą gałęzią gospodarki na naszym terenie jest 
rolnictwo, które wyróżnia się lokalnymi produktami. 
Jednocześnie bliskość dużych rynków zbytu oraz rosnące 
zainteresowanie zdrową żywnością oraz produktami 
bezpośrednio od rolnika stwarza szansę na rozwój w tym 
zakresie. Mamy więc dobre warunki, w jaki sposób można 
je wykorzystać? 
Co mogą zrobić w tym zakresie samorządy lokalne, 
instytucje i organizacje?

Samorządy lokalne i inne instytucje oraz organizacje 
winny stwarzać warunki dla rozwoju takiej działalności. 
Ta działalność to zwykła przedsiębiorczość, to także 
działania których można się nauczyć. Rolnik sam z siebie 
nie powinien startować do osiągania celu bez przygoto-
wania. Wymienione podmioty winny go zachęcać, 
wskazywać już gotowe wzorce, zachęcać do działania. 
Słowo jedynie informuje, przykład inspiruje. Już obecnie 
ustawodawstwo krajowe i unijne umożliwia podejmo-
wanie działań w zakresie udziału rolników w zagro-
dowym przetwórstwie, w dostawach wyrobów na rynek. 
Pamiętać jednak należy o tym by rolnik był do tego 
przygotowany, by znał swoje obowiązki i prawa, by 
rozwijając swą działalność miał poczucie działania 
w ramach obowiązujących przepisów. W tym miejscu jest 

ogromna rola lokal-
nych władz, instytucji 
i stowarzyszeń. Formy 
takich działań to szko-
lenia,  konferencje, 
warsztaty, wyjazdy 
studyjne, tworzenie in-
kubatorów, pracowni, 
konkursy, działania promocyjne itp. Są to często 
kosztowne przedsięwzięcia, wymagające pewnej 
znajomości tematu, posiadania odpowiedniego 
wyposażenia i wiedzy. Jednak bez takich działań, 
skierowanych do społeczności producentów rolnych, 
niemożliwym wydaje się wykorzystanie potencjału 
danego środowiska. Tym potencjałem są ludzie, ich 
umiejętności oraz dziedzictwo kulinarne regionu jako 
element dziedzictwa kulturowego. Tym dziedzictwem są 
produkty regionalne i tradycyjne. Mazowsze jest 
niezmiernie bogate w takie produkty, każdy mikroregion 
ma coś do zaoferowania. Często wśród produktów 
tradycyjnych danego regionu, danej okolicy dominują 
produkty ściśle związane z wytwarzanymi tu od lat 
surowcami. Jako przykład warto wymienić choć kilka 
wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych takich jak: 
Papryka z Przytyka, Czosnek latowicki, Olej lniany, 
Blaszak, Sójkę mazowiecką, Słoninkę skołatowską 
i grubo ponad sto innych. LPT prowadzona jest przez 
ministra rolnictwa, do którego wnioski po werykacji 
przesyła marszałek województwa. To świetna okazja do 
promocji produktu, do wykreowania produktu mogącego 
pełnić lokalnie rolę „lokomotywy” ciągnącej inne 
produkty. Podobnie konkursy kulinarne o zasięgu 
lokalnym, wojewódzkim czy też krajowym. To prawie 
darmowa reklama do marketingowego wykorzystania. 
Przykładem niech będzie jedenasty już Konkurs o Laur 
Marszałka Województwa 
Mazowieckiego za naj-
lepszy produkt spożywczy 
roku organizowany przez 
Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. Innym 
przykładem krajowego 
tym razem konkursu jest 
Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo – Smaki Regionów 
rozgrywany po raz osiem-
nasty i będący owocem 
współpracy Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i 
Lokalnego ze Związkiem 
W o j e w ó d z t w  R P .  N a 
wyższym etapie rozwoju 
działalności producenci 
m o g ą  w s t ę p o w a ć  d o 
dz ia ła jące j  także  na 
Mazowszu Sieci Dzie-
dz ic twa Kul inarnego 
Mazowsze i czerpać ko-
rzyśc i  z  wzajemnych 
kontaktów, wchodzić w re-
lacje z innymi partnerami 
wokół swego biznesu. 

Dziękujemy 
za rozmowę

Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika
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Wywiad z Panem Krzysztofem Zaniewskim z Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeprowadziła Danuta Kucińska.

Słoninka skołatowska, przysmak myśliwego
- produkt tradycyjny z obszaru LGD-PM


