
Lokalna Grupa Działania-Przyjazne Ma-
zowsze zdobyła w konkursie środki fi -
nansowe na realizację Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społecz-
ność z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach PROW na lata 2014-2020. 
Mieszkańcy gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad 
Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe 
Miasto, Płońsk, Raciąż, miasto Raciąż, Socho-
cin i Załuski mogą ubiegać się o dofi nansowanie 
projektów z zakresu przedsiębiorczości, współ-
pracy gospodarczej. Stowarzyszenia, parafi e i 
samorządy gminne zyskają pieniądze na rozwój 
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, re-
kreacyjnej lub kulturalnej, zachowanie dziedzi-
ctwa lokalnego, a także promowanie obszaru. 
Wielkość środków, które oferują LGD-y zależy od 
liczby mieszkańców zamieszkujących obszar ob-
jęty wspomnianą Strategią. LGD–Przyjazne Ma-
zowsze dysponuje kwotą 8 mln zł na wymienione 
powyżej rodzaje działań. Ponad 4 mln zł prze-
znaczyliśmy na rozwój przedsiębiorczości, czyli 
na zakładanie działalności gospodarczej i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw oraz wspieranie współpracy 
gospodarczej w zakresie krótkich łańcuchów do-
staw, sieciowanie lokalnych usług, również tury-
stycznych. Każdy projekt z zakresu przedsiębior-
czości składany do LGD ma tworzyć, co najmniej 
jedno miejsce pracy. Strategia LGD–Przyjazne 
Mazowsze zakłada, że benefi cjenci utworzą, co 
najmniej 33 miejsca. Oferujemy wsparcie dla grup 
defaworyzowanych z uwagi na dostęp do rynku 
pracy. Preferujemy osoby bezrobotne należące 
do jednej z grup: - osoby do 30 roku życia, - ko-
biety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 
dziecka, - osoby powyżej 50 roku życia,  - osoby 
długotrwale bezrobotne.
Jakie projekty mogą otrzymać dofi nan-
sowanie?
Złożone u nas projekty zostaną ocenione przez 

Radę stowarzyszenia, a najlepsze otrzymają do-
fi nansowanie. Nasze kryteria wyboru premiują 
tych benefi cjentów, którzy przewidują wyższy od 
minimalnego własny wkład fi nansowy w realiza-
cję projektu i zobowiążą się do zatrudnienia bez-
robotnych z grup defaworyzowanych. Wniosek 
o dofi nansowanie projektu składany u nas musi 
realizować cele i wskaźniki przyjęte przez naszą 
społeczność i zapisane w Lokalnej Strategii Roz-
woju. 
Co powinien wiedzieć przedsiębiorca 
i planujący własny biznes?
Przedsiębiorcy rozwijający swoje fi rmy  albo  oso-
by planujące własny biznes, występując do 
LGD–Przyjazne Mazowsze o pomoc fi nansową 
z LEADER-a w latach 2014-2020 powinni speł-
niać następujące warunki:
1. Wnioskodawca musi być obywatelem pań-
stwa członkowskiego UE, pełnoletnim, mieszkać 
na obszarze objętym LSR (obszary wiejskie, 11 
gmin pow. płońskiego) lub prowadzić działalność 

na tym terenie (adres wpisany do CEiDG).
2. Prowadzący działalność gospodar-
czą  powinien być mikroprzedsiębiorcą  lub 
prowadzić małe przedsiębiorstwo co naj-
mniej rok.
3. Maksymalny czas realizacji projektu wy-
nosi do 2 lat (od dnia podpisania umowy z 
Samorządem Województwa do dnia złoże-
nia wniosku o płatność, lecz nie później niż 
do 31.12.2022 r.)
4. Koszty kwalifi kowalne operacji nie mogą 
być współfi nansowane z innych źródeł pub-
licznych.
5. Inwestycyjna musi być realizowana na 
terenie LSR i na nieruchomości będącej 
własnością lub współwłasnością benefi cjen-
ta występującego o wsparcie, ewentualnie 
wnioskodawca może mieć udokumentowa-
ne prawo dysponowania nieruchomością na 
cele określone we wniosku przez okres 5 lat 
od daty płatności końcowej.
6. Podmiot gospodarczy ubiegający się o 

wsparcie ma wykazać, że posiada kwalifi kacje, 
doświadczenie lub zasoby, lub wykonuje działal-
ność odpowiednią do przedmiotu operacji, któ-
rą zamierza realizować (ten wymóg nie dotyczy 
ubiegających się o premię na działalność gospo-
darczą).
7. Minimalna całkowita wartość projektu ma wy-
nosić nie mniej niż 50 tys. zł.
8. Operacja ma być uzasadniona ekonomicznie
i realizowana zgodnie z biznesplanem.
9. Biznesplan powinien zawierać informacje 
wskazane w rozporządzeniu MRIRW – formularz 
będzie udostępniony przez ARiMR.
10. Pomoc na podejmowanie działalności go-
spodarczej (premia) może być przyznana osobie, 
która w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie 
wykonywała działalności gospodarczej. Osoba ta 
nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu 
rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chy-
ba że podejmie działalność sklasyfi kowaną jako 

produkcja artykułów spożywczych lub produkcja 
napojów oraz osobie tej nie została przyznana 
wcześniej taka premia.
11. Zakładanie działalności gospodarczej ozna-
cza utworzenie, co najmniej 1 miejsca pracy. 
Trzeba utrzymać  je,  przez co najmniej 2 lata od 
dnia otrzymania płatności końcowej z ARiMR, lub 
w przypadku samozatrudnienia trzeba prowadzić 
tę działalność przez minimum 2 lata.
12. Benefi cjent, który uzyskał premię na zakła-
danie działalności po 2 latach może ubiegać się 
o wsparcie na rozwój tej działalności.
13. Podmiot ubiegający się o pomoc na rozwi-
janie działalności gospodarczej musi prowadzić 
działalność gospodarczą na obszarze wiejskim 
objętym LSR albo mieć siedzibę na naszym te-
renie.
14. Przedsiębiorca  ubiegając się o pomoc na 
rozwój działalności gospodarczej musi utworzyć, 
co najmniej 1 miejsce pracy i utrzymać je przez 
minimum 3 lata od wypłaty płatności końcowej.
15. Z pomocy na rozwijanie działalności gospo-
darczej polegającej na produkcji artykułów spo-
żywczych lub produkcji napojów są wykluczeni 
ci, którzy dotychczas skorzystali ze wsparcia na 
inkubator przetwórstwa lokalnego lub z poddziała-
nia „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produk-
tów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego 
PROW 2014-2020. 
Dodatkowym atutem korzystania z pomocy fi nan-
sowej na rozwój przedsiębiorczości udzielanej za 
pośrednictwem LGD jest możliwość dofi nanso-
wania szkoleń dla przedsiębiorcy czy pracowni-
ków. Takie wsparcie na podnoszenie kompeten-
cji zawodowych jest  udzielane razem z pomocą 
na utworzenie lub rozwój działalności gospodar-
czej. Benefi cjenci otrzymujący pomoc w ramach 
przedsięwzięcia Od producenta do konsumenta 
(współpraca między podmiotami gospodarczymi) 
i Przetwarzaj lokalnie (inkubator przetwórstwa 
lokalnego) mogą z dotacji unijnej opłacać koszty 
wynagrodzeń.            dokończenie na str. 2 >>>

Kasa dla przedsiębiorców i planujących biznes 
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Na obszarze 

Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze 

zaszła zmiana

Projekty zrealizowane ze środków pozyskanych 
od LGD-Przyjazne Mazowsze opublikowane są 

na stronie www.lgdpm.pl



Co może zaważyć na wyborze wniosku?
- koszty muszą być uzasadnione zakresem plano-
wanej operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu 
i racjonalne, ponoszone z zachowaniem konku-
rencyjnego wyboru wykonawców, nawet w sytu-
acji, gdy nie mają zastosowania przepisy ustawy 
zamówień publicznych, a wartość zakupu prze-
kracza 20 tys. zł netto.

Opracowane przez LGD–Przyjazne Ma-
zowsze kryteria wyboru wniosków pre-
miują wnioskodawców, którzy:
- Ubiegają się o mniejszą niż maksymalna kwota 
wsparcia określona w LSR, a tym samym zade-
klarują większy własny wkład fi nansowy w projek-
cie,  (podejmujący działalność gospodarczą mogą 
zadeklarować wkład fi nansowy powyżej wysoko-
ści premii);
- Utworzą więcej niż jedno miejsce pracy;
- Zobowiążą się do zatrudnienia osoby z grupy de-
faworyzowanej zdefi niowanej w LSR;
- Chcą realizować działania innowacyjne zarówno 
w sferze gospodarczej, publicznej lub społecznej;
- Dowiodą, że projekt wpisuje się w Rozwój Inteli-
gentnych Specjalizacji;
- Wykażą, że projekt jest komplementarny /po-
wiązany z innymi projektami, zrealizowanymi 
w ramach LSR;   
- Wyczerpująco pokażą wysokość kosztów i uza-
sadnią niezbędność kosztów ujętych w projekcie;
Udowodnią prowadzenie działalności gospodar-
czej, od co najmniej 48 miesięcy;
- Skorzystają z doradztwa pracownika LGD-PM, 
ewentualnie będą uczestniczyli w szkoleniu po-
przedzającym nabór wniosków albo poddadzą 
sprawdzeniu projekt w ramach tzw. „szybkiej 
ścieżki”;
- Zobowiążą się do oznakowania zrealizowanego 
projektu logotypem LGD–Przyjazne Mazowsze:
- Projekt będą realizowali w partnerstwie, wymóg 

co najmniej dwu partnerów. 
LGD-Przyjazne Mazowsze stworzyła mieszkań-
com swojego obszaru, kolejną szansę na realiza-
cję inicjatyw gospodarczych, dobrych projektów, 
dzięki którym podniosą kwalifi kacje, umiejętności, 
rozwiną swoje fi rmy oraz zmniejszą bezrobocie. 
Wymaga to oczywiście wiele pracy, umiejętności, 
pieniędzy, zarówno ze strony mieszkańców jak 
i LGD–Przyjazne Mazowsze, ale warto. Zapra-
szamy do współpracy. 

Małgorzata Najechalska

1. Źródło: Rozporządzeniu MRiRW z 24.09.2015/r. 
na poddziałanie „Wsparcie  na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność”  poz. 1570.
2. Lokalna Strategia Rozwoju  na lata 2014 -2020 
Lokalnej Grupy Działania–Przyjazne Mazow-
sze,  grudzień 2015 r.
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dokończenie z 1 str. >>>

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 
konkursów z gminy Joniec!
Wybrano najaktywniejsze liderki wiejskie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2016. Drugie miejsce w 
konkursie zdobyła Magdalena Poświata z gm. Joniec, sołtyska Sołectwa Joniec-Kolonia, prezes Sto-
warzyszenia Kreatywnych Kobiet „Na obcasach”. Natomiast Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec 
zajęła III miejsce w Konkursie na najlepszą Orkiestrę Dętą KSOW, który odbył się 17 września w Jońcu.  

Więcej informacji na stronie internetowej http://mazowieckie.ksow.pl/

W OSP w Jońcu 17 lipca 2016 r. spotkali się 
mieszkańcy tej miejscowości na Drugim Inte-
gracyjnym Spotkaniu Sołectwa Joniec-Kolo-
nia pod tytułem: „Od dzieciaka do Starszaka”.

Spotkanie rozpoczęła pani sołtys Magdalena Po-
świata, prosząc by Wójt Gminy Joniec pan Marek 
Czerniakowski przeczytał bajki dla najmłodszych. 
Po wystąpieniu pana Wójta dzieci mogły poma-
lować swoje buźki - były batmany, supermany, 
księżniczki i motylki albo wyjść na zewnątrz, by 
pobawić się wypożyczonymi ze szkoły grami m.in. 
mega rzutkami, mega jengą, kręglami, piłkami i 
innymi.
Na sali zostali rodzice i dziadkowie, czyli „star-
szaki” dla których przygotowano dwie prezen-
tacje multimedialne. W pierwszej nt.: „Pierwsza 
Pomoc - jak ratować swoje i innych zdrowie i ży-
cie”, przedstawiono informacje o resuscytacji, jak 
rozpoznać i reagować w przypadku udaru mózgu, 
udaru słonecznego, ataku serca czy omdlenia. 
W drugiej prezentacji o „ciekawostkach żywienio-

wych” - nie zabrakło informacji o właściwościach 
zdrowotnych warzyw, ziół, przypraw, napojów i 
owoców. Po prezentacjach pani sołtys zaprosiła 
na poczęstunek, gdzie królowały właśnie owoce. 
Były też wypieki mieszkańców, soki, woda, napo-
je, kawa i herbata.
W między czasie można było oglądać drzewa 
genealogiczne niektórych rodzin z Jońca-Ko-
lonii, gdzie już na pierwszy rzut oka było widać 
powtarzające się nazwiska, co potwierdziło fakt, 
że większość mieszkańców tegoż sołectwa jest 
rodziną. Przybyli mieszkańcy dopisywali brakują-
ce ogniwa i na zakończenie drzewa znacznie się 
rozrosły.
Następnie dzieci robiły mega bańki mydlane, a 
rodzice próbowali tworzyć dla nich zwierzątka z 
długich balonów.
Podczas rozmów z mieszkańcami padło wiele 
pomysłów na tematy kolejnych prezentacji, więc 
czekamy z niecierpliwością na przyszłoroczne 
spotkanie!

Magdalena Poświata

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazow-
sze w dniu 18 września 2016 r., po raz kolejny 
uczestniczyła w Jesiennym Jarmarku „od pola 
do stołu”, organizowanym przez Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Po-
świętne w Płońsku. 

Uroczystego otwarcia XI  Jesiennego Jarmarku 
dokonał  dyrektor MODR w Warszawie – Andrzej 
Kamasa oraz dyrektor Oddziału Poświętne w 
Płońsku – Krzysztof Lech. Wśród zaproszonych 
gości był między innymi wiceminister rolnictwa 
Rafał Romanowski. Kluczowym punktem imprezy 
był VII Przegląd  Ludowych Zespołów Artystycz-
nych. Jarmarkowi towarzyszyły kiermasze żywno-
ści tradycyjnej i ekologicznej, twórczości ludowej, 
rękodzieła oraz stoiska z kwiatami i krzewami.
Pracownicy LGD–Przyjazne Mazowsze na swo-
im stoisku udzielali informacji nt. pomocy fi nan-
sowej w ramach inicjatywy Leader. Zachęcali do 
udziału w aktualnie odbywających się szkoleniach 
w  każdej gminie powiatu płońskiego oraz infor-
mowali o październikowym naborze wniosków. 
Odwiedzający stoisko otrzymywali materiały infor-
macyjne oraz drobne gadżety promujące LGD–
Przyjazne Mazowsze.

Edyta Olszewska
fot. Ewelina Gościcka

Byliśmy na Jesiennym Jarmarku „ od pola do stołu”

Od dzieciaka do starszaka

W poniedziałek, 15 sierpnia 2016 r. pracownicy 
Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazow-
sze uczestniczyli w Festynie Rodzinnym, zor-
ganizowanym przy OSP w Jońcu. 
Impreza ta połączona z obchodami 96 rocznicy 
Bitwy nad Wkrą rozpoczęła się Mszą Świętą po-
lową w intencji Ojczyzny i Obrońców Mazowsza, 
następnie uczestnicy przeszli na cmentarz pa-
rafi alny, gdzie złożyli kwiaty przy Pomniku Żoł-
nierzy Polskich poległych w 1920 r. Ofi cjalnego 
otwarcia Festynu Rodzinnego ok. godz. 15 doko-
nał Wójt Gminy Joniec pan Marek Czerniakow-
ski życząc wszystkim zebranym, a zwłaszcza 
dzieciom, miłej zabawy. Przy scenie zgroma-
dziła się joniecka społeczność, aby wysłuchać 

utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej w wy-
konaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Jońca. 
Po tych występach na dzieci czekały animacje 
prowadzone przez pana Piotra Jezierskiego. 
Były  różnego rodzaju zabawy i konkursy, w któ-
rych najchętniej brali udział najmłodsi uczestnicy 
Festynu. Członkowie Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów Gminy Joniec przygotowali dla 
mieszkańców smaczne ciasta, a Urząd Gminy 
serwował pyszną grochówkę i chleb ze smalcem 
i ogórkiem. Festyn zakończył się zabawą tanecz-
ną przy muzyce zespołu STAR DANCE.

Agnieszka Matoblewska
fot. Agnieszka Matoblewska

Rodzinnie w Jońcu

Rodzina to najważniejsza, podstawowa 
komórka społeczna, na której opiera się 
całe społeczeństwo, podkreśliła pani 
Wójt Naruszewa Beata Pierścinska roz-
poczynając imprezę. I to właśnie rodzi-
na była tematem przewodnim Festynu 
Rodzinnego w Krysku zorganizowane-
go przez gminę Naruszewo 20 sierpnia 
2016 r. 
W celu spędzenia rodzinnie sobotniego popo-
łudnia gmina Naruszewo „zabrała” wszystkich 
uczestników imprezy na egzotyczne wakacje do 
Afryki. Mieszkańcy poznali wiele ciekawostek o 
czarnym lądzie, obejrzeli liczne eksponaty z mu-
zeum afrykańskiego. Zgromadzona publiczność 
z zapałem uderzała w bębny w rytm muzyki afry-
kańskiej - lekcji gry na bębnach djembe udzielał 
Afrykańczyk z Centrum Afrykańskiego z Soba-
nic. Centrum zapewniło również inne animacje 
dla dzieci m.in. strzelanie z łuku, noszenie koszy 
na głowie, malowanie twarzy, quizy i konkursy 
o Afryce. Kolejnym punktem programu Festynu 
były zmagania uczestników w I Gminnym Tur-

nieju Rodzin. Rodzice i dzieci wspólnie bawili się 
uczestnicząc w konkurencjach, które wywoływa-
ły uśmiech na twarzy publiczności i budziły wiele 
emocji. Poza sprawnością fi zyczną rywalizujące 
drużyny musiały się również wykazać wiedzą o 
tematyce związanej z obszarem gminy. 
LGD–Przyjazne Mazowsze, korzystając z zapro-
szenia Gminy również uczestniczyła w tym wy-
darzeniu i zachęcała do korzystania z funduszy 
unijnych. Członkowie zarządu z przyjemnością 
udzielali porad dotyczących możliwości fi nan-
sowania poszczególnych przedsięwzięć oraz 
informowali o zbliżającym się terminie naborów 
wniosków. Zachęcaliśmy również do uczestni-
czenia w szkoleniach na temat zasad udzielania 
pomocy fi nansowej, które będą organizowane w 
każdej gminie powiatu płońskiego. Odwiedzają-
cy stoisko poza doradztwem otrzymywali rów-
nież drobne gadżety promujące LGD–Przyjazne 
Mazowsze.
Naruszewski Festyn Rodzinny dołączył do uda-
nych imprez na naszym obszarze.

Ewelina Gościcka

Egzotyczny Festyn Rodzinny w Krysku



W dniach 13-14 września 2016 r. grupa osób 
z LGD–Przyjazne Mazowsze odwiedziła Ma-
łopolskę, gdzie w ramach Wizyty Studyjnej 
gościła na obszarze LGD Gościniec 4 Żywio-
łów (gminy Stryszów, Mucharz, Lanckorona, 
Kalwaria Zebrzydowska).  Celem wizyty było 
poznanie w praktyce zasad funkcjonowania 
inkubatora kuchennego. 
W wyniku prowadzonych konsultacji przez LGD–
Przyjazne Mazowsze z mieszkańcami obszaru, 
zgłoszono potrzebę uruchomienia takiego inkuba-
tora w powiecie płońskim. Dlatego  uwzględniono 
w strategii środki na jego utworzenie. Zrealizowa-
nie tego projektu ma dać pracę mieszkańcom, le-
piej wykorzystać zasoby lokalne, a wyprodukowa-
ne produkty powinny stać się wizytówką obszaru 
LGD–Przyjazne Mazowsze. Inkubator kuchenny 
jest miejscem przeznaczonym dla drobnych prze-
twórców produktów rolnych, firm cateringowych 
oraz rolników, którzy mogą przygotować i prze-
twarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych 
i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, pomieszczeniach. Może też 
służyć przechowywaniu produktów. Z inkubatora 
mogą korzystać także osoby indywidualne, np. 
wczasowicze, chcący przygotować przetwory. 
Inkubator przetwórstwa lokalnego może zatrud-
niać specjalistów, aby służyli pomocą od strony 
prawnej, technologicznej, marketingowej, może 
też być wyposażony w narzędzia informatyczne 
potrzebne do sprzedaży i dystrybucji produktów 
rolnych. 
Pani Renata Bukowska, prezes LGD 4 Żywioły 
przywitała uczestników wizyty studyjnej w Lan-
ckoronie  Oprowadziła grupę po turystycznym 
miasteczku, gdzie podziwialiśmy stare odrestau-

rowane chaty i lokalne wytwory rękodzieła arty-
stycznego. Na miejskim rynku również odbywa 
się sprzedaż bezpośrednia lokalnych produktów. 
Następnie zaprosiła wszystkich do siedziby LGD. 
Pani prezes Bukowska opowiedziała o  projektach 
oraz miejscach związanych z przetwarzaniem, 
promocją i sprzedażą produktów lokalnych, któ-
re powstały w ramach projektu „Produkt Lokalny 
Małopolska - rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjaty-
wę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz 
regionalny system marketingu produktów z Ma-
łopolski”. Ciekawym projektem jest ”KoKoszyk”, 
w którym Spółdzielnia Socjalna „Smaki Gościńca 
prowadzi sprzedaż produktów lokalnych przez in-
ternet oraz podczas różnego rodzaju imprez kul-
turalnych oraz targów. W ramach projektu przy-
gotowano punkty sprzedaży wszelkich artykułów 
znajdujących się w ofercie Spółdzielni oraz ofertę 

KoKoszyka, gdzie można zamawiać ich produkty.  
Kolejnym punktem w programie była wizyta w 
kuchni szkoleniowo-produkcyjnej w Świnnej Porę-
bie. Panie ze Spółdzielni Socjalnej „Smaki Goś-
cińca” przyrządziły dla uczestników wizyty lokalne 
specjały - zupa z cukinii, pierogi z różnymi farsza-
mi: z soczewicą i lubczykiem, kapustą i grzybami, 
kaszą gryczaną i pokrzywą oraz ruskie. Wszyst-
kie pierogi były bardzo smaczne, trudno określić, 
które najbardziej. Panie zachęcały wszystkich do 
ich kosztowania i donosiły półmiski dbając o to by 
nie zabrakło jedzenia. Pan Maciej Szymanowski, 
który jest technologiem w nowo powstałym Inku-
batorze, opowiadał o trudnościach jakie napotkali 
przy tworzeniu Inkubatora oraz o planach stowa-
rzyszenia na przyszłość. Po zakończeniu wizyty 
w Spółdzielni uczestnicy wyruszyli do Jaszczuro-
wej, gdzie w pensjonacie Fluder był zaplanowany 
nocleg. 

Następny dzień rozpoczął się wykładem pani Re-
naty Bukowskiej oraz pana Macieja Szymanow-
skiego. Pensjonat, w którym nocowaliśmy raczył 
nas własnymi produktami, jajecznicą od kur prze-
chadzających się po podwórku czy pomidorami 
rosnącymi w wielkiej szklarni, pełniącej również 
funkcję  miejsca do spotkań czy szkoleń.
 LGD 4 Żywioły pozyskała środki na utworzenie in-
kubatora kuchennego z funduszy szwajcarskich, 
utworzyła go i uruchomiła. LGD również zarzą-
dza tym inkubatorem. Pani R. Bukowska i pan 
M. Szymanowski przedstawili historię powsta-
wania inkubatora oraz przygotowali prezentację, 
w której szczegółowo ujęli schematy technolo-
giczne procesów produkcji w nowej inwestycji. 
Zwrócili uwagę na zadania inkubatora, omówili 
zagadnienia z zakresu wynajmu pomieszczeń i 
urządzeń, doradztwa i szkoleń dla producentów. 
Inkubator odpowiada za warunki, które stwarza 
natomiast wynajmujący za produkt. Ważna jest 
jakość produktu i odpowiedzialność za wspólna 
markę. Gospodarze pokazali omawiany Inkubator 
Kuchenny w Zakrzowie, gdzie pracownicy Spół-
dzielni Socjalnej „Smaki Gościńca” przeprowadzili 
pokaz tłoczenia soku jabłkowego, który następnie 
wszyscy skosztowali. Na uwagę zasługuje fakt 
współpracy różnych podmiotów przy obsłudze 
inkubatora, funkcję operacyjną pełni spółdzielnia 
socjalna a dystrybucją produktów zajmuje się fun-
dacja. Ważne jest też to, że producenci sprzedają 
swoje produkty, sąsiada i innych. Dzięki efektom 
współpracy coraz więcej osób, podmiotów, także 
z sąsiednich obszarów, jest zainteresowanych 
dołączeniem do projektu. Po obiedzie grupa wy-
ruszyła do Płońska.

Danuta Kucińska i Agnieszka Matoblewska

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazow-
sze w dniach 11-12 czerwca 2016 r., po raz 
siódmy, uczestniczyła w XVII Mazowieckich 
Dniach Rolnictwa, organizowanych przez Ma-
zowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Od-
dział Poświętne w Płońsku. 
Targi rolnicze połączone z Wystawą Zwierząt Ho-
dowlanych to najważniejsze tego typu wydarzenie 
organizowane na Mazowszu. W tym roku swoje 
firmy zaprezentowało ponad 400 wystawców, 
reprezentujących różne branże, m.in. maszyny 
rolnicze, rośliny uprawne, środki ochrony roślin, 
zwierzęta hodowlane. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyły się stoiska z produktami lokalnymi, 
rękodzielnictwem i roślinami ozdobnymi.
Pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze przy 
swoim stoisku udzielali informacji nt możliwości 
wsparcia w ramach RLKS, prezentowali przykłady 
dobrych praktyk zrealizowanych w ramach PROW 
2007 – 2013 oraz informowali o najbliższych na-
borach wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju.
Mazowieckie Dni Rolnictwa to doskonała okazja 
do wymiany doświadczeń w dziedzinie rolnictwa 
a także zacieśnienia współpracy rolników z pro-

fesjonalnym doradztwem, samorządem czy agen-
cjami płatniczymi. Odwiedzający mieli okazję by 
zapoznać się z wszelkimi nowościami dotyczący-
mi sprzętu rolniczego, technologii upraw ale także 
zakupić różne gatunki roślin ozdobnych, wyroby 
rękodzieła artystycznego oraz produkty spożyw-
cze. 
Organizatorzy oszacowali, ze tegoroczne targi  
w ciągu 2 dni odwiedziło przeszło 60 tys. osób. 

Agnieszka Matoblewska
fot. Agnieszka Matoblewska

Ponad 100 osób przybyło na konferencję „Za-
sady udzielania pomocy finansowej przez 
LGD-Przyjazne Mazowsze” zorganizowaną 
przez stowarzyszenie dla mieszkańców powia-
tu płońskiego. 
Spotkanie odbyło się 10 sierpnia br. w Centrum 
Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku. Wśród 
uczestników byli potencjalni beneficjenci; przed-
siębiorcy, rolnicy, samorządowcy, przedstawiciele 
instytucji i organizacji pozarządowych, parafii. 
Konferencję otworzyła prezes LGD-Przyjazne 
Mazowsze Mał-

gorzata Najechalska witając 
wszystkich uczestników oraz głów-
ną wykładowczynię, Marzenę Cie-
ślak, eksperta Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Prezes poin-
formowała o dostępnych środkach 
finansowych na inwestycje dla przedsiębiorców i 
samorządów lokalnych oraz na inne formy dzia-
łalności, którymi dysponuje LGD – Przyjazne w 
nowym okresie PROW 2014 – 2020. 
Na początku konferencji zarząd i pracownicy 
LGD-Przyjazne Mazowsze  zaprezentowali cele 
i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju,  
w które powinny wpisywać się wszystkie składane 
wnioski o dofinansowanie. Omówili kryteria wybo-

ru projektów, na podstawie których wnioski będą 
oceniane przez Radę stowarzyszenia. Zwrócili 
uwagę na potrzebę dobrego opisu we wniosku 
zgodności operacji ze Strategią i kryteriami wy-
boru gdyż to właśnie liczba zdobytych punktów 
zdecyduje o miejscu na liście rankingowej. Głów-
ne założenia, warunki i zasady przygotowywania 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach Leader 
PROW 2014-2020 przedstawiła ekspert  Marzena 
Cieślak. Zrobiła to znakomicie, uczestnicy słuchali 
z zainteresowaniem komunikatywnej  i ciekawej 
prezentacji, popartej różnymi przykładami z życia. 
Słuchacze zadawali pytania w trakcie prezenta-
cji dzięki temu, konferencja miała  charakter 
dynamiczny. A pytań było dużo co oznacza, ze 

wiele osób z naszego terenu jest zainteresowa-
nych otworzeniem lub rozwijaniem działalności 
gospodarczej i szuka źródeł pozyskania fundu-
szy. W czasie przerwy uczestnicy nie odstępowali 
prowadzącej, zadając kolejne pytania a dyskusja  
i brawa na zakończenie były najlepszym podsu-
mowaniem konferencji. 

Danuta Kucińska
fot. Agnieszka Matoblewska

Wizyta studyjna do Inkubatora kuchennego w Małopolsce

Udana konferencja 
LGD–Przyjazne Mazowsze

XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa 2016



Spotkania informacyjno szkoleniowe 
w gminach przed naborami wniosków

Panie Marku, zajmuje się Pan pirogra� ą czyli 
wypalaniem w drewnie. To unikatowy w na-
szym kraju sposób tworzenia. Dlaczego wybrał 
Pan właśnie taki rodzaj artystycznego wyrazu i 
jaka jest jego specy� ka? Czyli inaczej czym się 
Pan zajmuje?
Sama pirogra� a to metoda tworzenia nadruków 
na drewnie. Używa się do tego pirografu (wypa-
lanki), czyli rozgrzanego prądem elektrycznym 
rylca. Można nim wypalać na drewnie różne 
wzory, od niewielkich napisów, po skomplikowa-
ne obrazy.
A dlaczego pirogra� a? Lubię ją ponieważ jest nie-
typowa. Nie jest to dziedzina tak powszechna jak 
choćby malarstwo, co czyni ją wyjątkową. Podo-
ba mi się to, że z kawałka drewna i rozgrzanego 
drucika można stworzyć coś niezwykłego.  Jest to 
dziedzina z jednej strony prosta, bo każdy może 
spróbować w niej swoich sił, a z drugiej wyma-
gająca, bo daje bardzo mało miejsca na pomyłkę. 
Poza tym bardzo lubię prace z drewnem, to nie-
zwykle wdzięczny materiał.

Co szczególnie lubi Pan tworzyć?
Wykonuję prace o różnej tematyce, stylistyce, 
według własnego projektu jak również pomysłu 
i sugestii klienta. Osobiście bardzo lubię tworzyć 
portrety ludzi oraz zwierząt.

Czy ktoś z Pana rodziny ma zdolności arty-
styczne?
Tak. Moja babcia oraz tata. Prawie nikt o tym 
nie wie, ale orzeł (godło) widniejący na pomni-
ku w centrum Nowego Miasta został wykonany 
właśnie przez mojego tatę. Moja mama natomiast 
podsuwa mi pomysły na kolejce portrety.

Na Pana stronie internetowej są zamieszczone 
portrety znanych postaci i zwierząt. Zwraca 
uwagę fotogra� czna dokładność prac. Talent 
i precyzja wykonania. Gdzie się Pan tego na-
uczył?
Jestem przykładem samouka. Nie znałem i nie 
znam osobiście osoby, która zajmuje się tą dzie-
dziną sztuki. Wszystkiego nauczyłem się drogą 
prób i błędów. Od dziecka dużo rysowałem i ma-
lowałem, aż w którymś momencie zainteresowa-
łem się pirogra� ą. Jako mały chłopiec dostałem 
od mamy swój pierwszy pirograf. Od razu zabra-
łem się za wypalanie. To była dla mnie świetna 
zabawa. Razem ze starszym bratem Pawłem za-
dbaliśmy o to by wszystkie drewniane elementy 
w domu (z deskami do krojenia na czele) miały 
przeróżne wzorki i  napisy.  Do pirogra� i wró-
ciłem będąc na studiach. Pierwsze amatorskie 
prace wykonywałem zwykłą lutownicą. Niestety 
szybko się przepalały, więc zdecydowałem się 
zainwestować w profesjonalne urządzenie do wy-
palania w drewnie.

Jakie są etapy tworzenia? Jak dużo czasu trzeba 
poświęcić na pracę? 

Na początku wybieram drewno. Jego powierzch-
nia musi być gładka, prosta i bez sęków. Prace 
wykonuję przeważnie na sklejce brzozowej. Póź-
niej planuję rozmieszczenie obrazu na desce i 
przechodzę do wypalania. Cały czas mam przed 
sobą na komputerze zdjęcie. W każdej chwili 
mogę sobie powiększyć fragment wykonywanego 
elementu np. oko, nos. Czas pracy uzależniony 
jest od tego jak skomplikowany jest portret. Zwy-
kle trwa to od 8 do 16h ciągłej pracy.

Gdzie jeszcze można podziwiać Pana prace?
Aktualnie moje prace można oglądać na mojej 
stronie internetowej www.wypalaniewdrewnie.
pl. Przygodę z wystawami dopiero zaczynam. 
W tym roku można było mnie spotkać w mojej 
rodzinnej miejscowości podczas Jarmarku No-
womiejskiego. Swoje prace prezentowałem rów-
nież w Płońsku oraz Ciechanowie podczas lokal-
nych imprez. Więcej informacji na temat moich 
prac można znaleźć na facebooku (pro� l – „Mar-
Ko” Kozłowski Marek).

Czy ma Pan jakieś pomysły na popularyzację 
takiej formy twórczości i czy już może podjął 
Pan takie działania?
Pomysłów jest wiele. Jednym z nich są warszta-
ty rękodzieła. 2 października będę prezentował 
swoje prace w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. 
Tam poprowadzę również warsztaty rękodzieła 
dla najmłodszych miłośników pirogra� i.

Każdy twórca ma swoje specjalne marzenia. 
Życzymy aby się spełniły i dziękujemy za roz-
mowę.

Rozmawiała Danuta Kucińska

W sierpniu i wrześniu tego roku odbyło się 
14 spotkań informacyjno-szkoleniowych w 
gminach przed naborami wniosków, kie-
rowanych  do przedsiębiorców oraz tych, 
którzy chcą otworzyć działalność gospodar-
czą, a także samorządów lokalnych, parafi i 
i  stowarzyszeń, zainteresowanych ubiega-
niem się o przyznanie pomocy na operacje 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność”. Omówiono zasady przygotowania 
wniosków o przyznanie pomocy, warunki 
udzielania wsparcia oraz cele: nr 1 LSR - 

Rozwój gospodarczy obszaru LGD–PM w 
oparciu o przedsiębiorczość, cel nr 2 LSR: 
Rozwój „ oferty weekendowej” dla turystów 
i mieszkańców bazującej na posiadanych 
zasobach przyrodniczych, (cele szczegóło-
we, przedsięwzięcia) oraz kryteria wyboru 
i oceny operacji.

Danuta Kucińska

Wywiad z Panem Markiem Kozłowskim, twórcą z Czarnot (gmina Nowe Miasto)

„Gorąca” sztuka twórcy z Czarnot


