
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Funkcjonowanie w roku 2022

Warszawa, 09 grudnia 2022 r. 

Materiał opracowany przez Jednostkę Centralną KSOW

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



KSOW

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

- transfer wiedzy i innowacji,

- rolnicy, producenci rolni, doradcy.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

- kontekst społeczny, kulturowy, ekonomiczny,

- mieszkańcy obszarów wiejskich, formalne i nieformalne 

organizacje działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.



KSOW i SIR – działania ukierunkowane 
na sieciowanie

✓ Współpraca z Europejską Siecią na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(ENRD) i krajowymi sieciami krajów UE.

✓ Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich (Lokalne Grupy Działania, Koła Gospodyń Wiejskich, 
organizacje turystyczne …).

✓ Włączanie partnerów KSOW i ekspertów w działania KSOW zarówno 
na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

✓ Wspieranie partnerów KSOW we wspólnych działaniach – pomysły 
i inicjatywy przedstawiane przez partnerów KSOW w ramach 
corocznych konkursów.

✓ Badania i analizy.



Sieciowanie na poziomie europejskim

Współpraca z Europejską Siecią na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(ENRD) oraz Punktem Kontaktowym EIP-AGRI jest ważnym elementem 
działalności KSOW.

Udział pracowników, partnerów i ekspertów w spotkaniach 
organizowanych przez ENRD i EIP-AGRI. 

Udział KSOW wraz z partnerami w 
wydarzeniach organizowanych przez ENRD:

- Konferencja inaugurująca EU CAP Network w 
Brukseli - link

- Wręczenie nagród w konkursie Rural 
Inspiration Awards 2022 „Młodzież jest 
przyszłością” - link

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/index_en
https://ksow.pl/aktualnosc/znamy-laureatow-konkursu-rural-inspiration-awards-2022


Sieciowanie na poziomie europejskim

W konkursach Rural Inspiration Awards organizowanych przez ENRD 
polskie projekty będące innowacyjnymi pomysłami i śmiałymi 
rozwiązaniami w rolnictwie zostały docenione w swoich kategoriach:

✓ Gospodarstwo rodzinne Krzysztofa Kowalskiego stosujące przyjazne 
środowisku metody gospodarowania (dz. PROW Rolnictwo rolno-
środowiskowo-klimatyczne) zdobyło nagrodę w kategorii działania na 
rzecz środowiska i klimatu w roku 2019;

✓ Projekt Anielskie Ogrody (dz. PROW Rolnictwo ekologicznie) zdobył 
nagrodę publiczności w 2021 r. za stworzenie oazy bioróżnorodności;

✓ Projekty grup operacyjnych Pradawne Ziarno i Lubelskie Zioła (dz. 
Współpraca) zostały wpisane do bazy projektów Project Database na 
portalu ESROW w 2021 r. 

✓ W 2022 roku do finału awansowały dwa projekty z Polski – grupa 
operacyjna Folwark Pomorski prezentował projekt związany z KŁŻ, a w 
kategorii projektów społecznych doceniony został Objazdowy 
Warsztat Kreatywny.



Sieciowanie na poziomie europejskim

KSOW wraz z partnerem Stowarzyszeniem Rozwoju 

Wsi Świętokrzyskiej oraz Forum Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich w 2022 r. zorganizował

V Europejski Parlament Wiejski. 

Europejski Parlament Wiejski jest cyklicznym 

wydarzeniem stanowiącym forum dyskusji, wymiany 

doświadczeń europejskich organizacji działających na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Głównym  

założeniem operacji jest sieciowanie formalnych i 

nieformalnych organizacji działających na obszarach 

wiejskich w krajach Unii Europejskiej oraz innych 

krajach położonych w Europie.

Do Kielc we wrześniu 2022 r. zjechało ponad 350 

uczestników z 39 krajów Europy.

Europejski Parlament Wiejski (ksow.pl)

https://ksow.pl/europejski-parlament-wiejski-kielce-2022


Sieciowanie na poziomie europejskim

Relacja na YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=gvr_kO9211U&t=1s


Współpraca z Lokalnymi Grupami Działania 

Przykładowe projekty:

✓ Cykl szkoleń online dla LGD z zakresu koncepcji Smart Village. 

✓ Szkolenie dla potencjalnych Lokalnych Grup Działania 

przegotowujących się do udziału w konkursie na Lokalne Strategie 

Rozwoju planowany na rok 2023 - 541 uczestników

Link do szkoleń

✓ Projekty partnerskie finansowane w ramach konkursów KSOW

W Polsce działają 324 Lokalne Grupy Działania.

KSOW ułatwia nawiązywanie kontaktów zarówno na 

poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

W ramach KSOW działa grupa tematyczna ds. podejścia LEADER. 

https://ksow.pl/aktualnosc/szkolenia-z-zakresu-pisania-lsr


Aktywizacja partnerów KSOW

Ponad 4,4 tys. zarejestrowanych partnerów KSOW. Wspieranie partnerów 

KSOW we wspólnych działaniach. Pomoc w realizacji ich pomysłów i 

inicjatyw. 

Organizowany corocznie (na poziomie centralnym w cyklach dwuletnich) konkurs 
dla partnerów KSOW służący wsparciu partnerów w realizacji ich pomysłów i 
inicjatyw we wspólnych działaniach.

Od 2015 roku partnerzy KSOW zrealizowali 2131 projekty 
na kwotę prawie 92,5 mln zł.

Ostatnie lata to:

• Rok 2019 – 319 zrealizowanych operacji na kwotę 16 mln zł.

• Rok 2020 – 192 zrealizowane operacje na kwotę 8,4 mln zł.

• Rok 2021 – 343 realizowane operacje na kwotę 16,9 mln zł.

• Rok 2022 – 325 realizowane operacje na kwotę 19,7 mln zł.



Aktywizacja partnerów KSOW

Przykładowe operacje partnerskie z lat 2022-2023

Zielona energia w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju

Operacja Uniwersytetu w Białymstoku w województwach lubelskim, 

podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim –

badania na temat poziomu zaangażowania gospodarstw rolnych Polski 

Wschodniej w wykorzystywaniu OZE - link

Ogólnopolska kampania medialna —

spółdzielnie energetyczne dla polskiej wsi

Operacja Polskiej Fundacji Innowacji 

polegający na kampanii medialnej, aby 

przekazać informację i wiedzę na temat 

spółdzielni energetycznych na obszarach 

wiejskich w Polsce - link

https://ksow.pl/konkursy/realizowane-w-2022-2023/zielona-energia-w-rolnictwie-polski-wschodniej-uwarunkowania-rozwoju
https://ksow.pl/konkursy/realizowane-w-2022-2023/ogolnopolska-kampania-medialna-spoldzielnie-energetyczne-dla-polskiej-wsi


Operacje własne jednostek wsparcia sieci 

Przykładowe projekty zrealizowane w 2022 r.:

✓ VII Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych zorganizowany przez 

krakowski oddział CDR.

✓ Coroczny konkurs na najaktywniejsze sołectwo połączony z wyjazdami 

studyjnymi do innych regionów mazowieckiej jednostki regionalnej.

✓ Konkurs Sposób na Sukces – XXII edycja zorganizowany przez CDR w 

Brwinowie

✓ Rolnictwo ekologiczne – szansa dla rolników i konsumentów, 

konferencja, filmy i konkursy zorganizowane przez CDR w Radomiu

Operacje własne realizowane przez jednostki wsparcia sieci.

Różnorodna forma operacji – konferencje, szkolenia, wyjazdy studyjne, 

badania … .



Dziękuję z uwagę
Paweł Krzeczunowicz
Dyrektor Oddziału

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Warszawie

www.ksow.pl

www.facebook.com/KSOWJC/ 

twitter.com/KSOW_?lang=pl 
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