
 
 

 
 

Szkolenie realizowane jest w ramach operacji  

„Ochrona zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym rolą Lokalnych Partnerstw ds. Wody”  

w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan Operacyjny na lata 2022-

2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, finansowana 

ze środków II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 

 

  

Ostrołęka, 21.09.2022 r. 

 

 

 

 

 

Pani Grażyna Wróblewska   

Wójt Gminy Przasnysz  

 

 

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 

pt. „LPW w powiecie przasnyskim i ostrołęckim. Diagnoza sytuacji hydrologicznej powiatów  

i identyfikacja potrzeb w zakresie gospodarki wodnej” 

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego podjęło prace nad 

utworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW). Ustalono, że partnerstwa te będą 

funkcjonowały jako dobrowolne, nieformalne zrzeszenia osób/podmiotów, które są 

zainteresowane lub zaangażowane w racjonalne gospodarowanie wodą na danym obszarze. 

Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie roli lokalnych społeczności w rozwiązywaniu 

problemów dotyczących planowania inwestycji i zarządzania wodą na obszarach wiejskich. 

W związku z planowanymi dofinansowaniami na inwestycje „wodne” dla jednostek samorządów 

terytorialnych, przystąpienie do LPW powinno w pierwszej kolejności zainteresować gminy. Z 

założenia uczestnictwo w LPW ma stać się kryterium umożliwiającym wnioskowanie o przyszłe 

wsparcie finansowe zaplanowane w Krajowym Planie Odbudowy. 



 

Szkolenie realizowane jest w ramach operacji  

„Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody”  

w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan Operacyjny na lata 2020-

2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, finansowana 

ze środków II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 
  

 

 

Preferowaną formą zadeklarowania współpracy w ramach LPW jest złożenie podpisu na 

liście intencyjnym. Jeden list dotyczy deklaracji współpracy osób reprezentujących jeden 

powiat. Proponowany skład Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w danym powiecie to przede 

wszystkim wójtowie poszczególnych gmin. Dodatkowo w skład LPW wchodzić mogą 

przedstawiciele zarządu zlewni, nadzoru wodnego, spółek wodnych, lasów państwowych itp.  

Do końca roku 2022 oczekujemy aby zostały podpisane listy dokumentujące zawiązanie LPW 

we wszystkich powiatach województwa mazowieckiego.  

 

W związku z powyższym serdecznie zapraszam Państwa na bezpłatne szkolenie online  

pt. „LPW w powiecie przasnyskim i ostrołęckim. Diagnoza sytuacji hydrologicznej 

powiatów i identyfikacja potrzeb w zakresie gospodarki wodnej”,  

które odbędzie się 29.09.2022 r. o godz. 9.00.  

W ramach szkolenia zostaną omówione kryteria umożliwiające wnioskowanie  

o dofinansowanie inwestycji poprawiających retencję wodną, a także przedstawiona aktualna 

sytuacja hydrologiczna powiatu. Przewidywany czas szkolenia to ok. 135 minut. Konieczne jest 

wcześniejsze zapisanie się na szkolenie online za pośrednictwem formularza udostępnionego 

na stronie https://www.modr.mazowsze.pl/w zakładce SZKOLENIA. 

LPW w powiecie przasnyskim i ostrołęckim. Diagnoza sytuacji hydrologicznej powiatów (...) 

(clickmeeting.com) 

      

Serdecznie zapraszam 

 

Organizator : 

Paulina Grabowska 

tel. 29 769 49 69,  604 261725  

MODR/Oddział Ostrołęka 

paulina.grabowska@modr.mazowsze.pl 

 

 



 

Szkolenie realizowane jest w ramach operacji  

„Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody”  

w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan Operacyjny na lata 2020-

2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, finansowana 

ze środków II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 
  

 

 

Szkolenie online: „LPW w powiecie przasnyskim i ostrołęckim. Diagnoza sytuacji 

hydrologicznej powiatów i identyfikacja potrzeb w zakresie gospodarki wodnej”. 

 

Termin realizacji: 29 wrzesień 2022 r., godz. 09.00-12.30 

 

Miejsce realizacji: MODR Warszawa, powiat przasnyski i ostrołęcki 

 

Organizator: Paulina Grabowska MODR Warszawa 

 

Program szkolenia 

 

09.00-09.05    Powitanie uczestników; 

09.05-09.50    Lokalne Partnerstwa ds. Wody. Źródła wsparcia finansowego gospodarki 

wodnej na terenach rolniczych – Kamil Kryński MODR Warszawa 

09.50-11.30    LPW w powiecie przasnyskim i ostrołęckim. Diagnoza sytuacji hydrologicznej 

powiatów i identyfikacja potrzeb w zakresie gospodarki wodnej. Cz. I – 

przedstawiciel firmy Pectore Eco 

11.30-11.40    Przerwa 

11.40-12.15    LPW w powiecie przasnyskim i ostrołęckim. Diagnoza sytuacji hydrologicznej 

powiatów i identyfikacja potrzeb w zakresie gospodarki wodnej. Cz. II –

przedstawiciel firmy Pectore Eco 

12.15-12.30    Dyskusja 

 


