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promocja PROW

Europa przy wielkopolskim stole

FOT. 3X ARCHIWUM BIURA POSŁA DO PE A. GRZYBA

Lokalne grupy działania zaprezentowały nasz region w Parlamencie Europejskim.

W konferencji, która odbyła się 27 marca w Brukseli, głos zabrali m.in.
poseł do PE Andrzej Grzyb, wicemarszałek Krzysztof Grabowski i szefowa
wielkopolskiej sieci LGD Małgorzata Blok.
amorząd Województwa
Wielkopolskiego, we
współpracy z posłem
do Parlamentu Europejskiego
Andrzejem Grzybem, zorganizował trzydniowy wyjazd studyjny do Brukseli. Z zaproszenia
do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu skorzystało 26 lokalnych grup działania z terenu
Wielkopolski oraz przedstawiciele wielkopolskiej sieci LGD.
Tuż przed Świętami Wielkanocnymi grupa Wielkopolan
udała się do Brukseli, aby
wspólnymi siłami zaprezentować potencjał i dorobek naszego regionu w kontekście realizacji strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Dodatkowym celem wizyty było pokazanie wielkopolskich zwyczajów
i obrzędów, związanych z okresem wielkanocnym.

S

przedstawiciele unijnych instytucji: Czesław Siekierski
(poseł do PE), Josefine LorizHoffmann (Komisja Europejska), Krzysztof Hetman (poseł
do PE) oraz Krzysztof Wójcik
(Komisja Europejska), a także
obecni na spotkaniu prezesi
i pracownicy biur lokalnych
grup działania funkcjonujących w Wielkopolsce.
Spotkanie stanowiło okazję
do rozmowy na temat polityki
Unii Europejskiej w kontekście
planowania pespektywy finansowej PROW na lata 2021-2027.
– Nie ma dobrego rozwoju lokalnego bez lokalnych grup
działania. Dostrzega to Unia
Europejska i znajduje to coraz
silniejsze odzwierciedlenie

Stoiska przygotowane przez wielkopolskie lokalne grupy działania cieszyły
się dużym zainteresowaniem europarlamentarzystów i pracowników
brukselskiej administracji.

w jej politykach – powiedział poseł do PE Andrzej Grzyb.
Smaki Wielkopolski

Kontynuacją konferencji było
uroczyste spotkanie, zaaranżowane w sali im. Yehudi Menuhina w Parlamencie Europejskim, podczas którego lokalne grupy działania przygotowały stoiska promujące dziedzictwo kulturowe i kulinarne
naszego regionu. W wydarzeniu
udział wzięli m.in. europarlamentarzyści oraz pracownicy
unijnej administracji, zajmujący
się na co dzień tematyką rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
– Spotkanie przy wielkopolskim stole wielkanocnym jest

znakomitą okazją, aby poznać
kulturę, w tym obrządki świąteczne, a także tradycyjną kuchnię naszego regionu – powiedział
wicemarszałek województwa
Krzysztof Grabowski, witając
przybyłych na spotkanie gości.
Przy stoiskach wystawienniczych odbywały się degustacje
produktów regionalnych, pokazy rękodzieła oraz warsztaty,
do udziału w których zapraszali przedstawiciele lokalnych grup
działania.
Uczestnicy wieczornej uroczystości mogli skosztować
pysznych wędlin i potraw z jaj.
Nie brakowało białej kiełbasy
(również "białej wielkopolskiej
parzonej", która uzyskała niedawno unijny certyfikat jakości
Chronionego Oznaczenia Geo-

Dyskusja o przyszłości

Ważny punkt wizyty w Parlamencie Europejskim stanowiła
konferencja pn. „LGD, rozwój lokalny kierowany przez społeczność w politykach UE i państw
członkowskich – wielkopolskie
doświadczenia i wnioski dla
kolejnych perspektyw finansowych UE”. W dyskusji udział
wzięli m.in.: poseł do PE Andrzej
Grzyb, wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski,
przewodnicząca wielkopolskiej
sieci LGD Małgorzata Blok,

Kultura, tradycje wielkanocne oraz związane z tym dziedzictwo kulinarne regionu były motywami przewodnimi wystawy, przygotowanej przez lokalne grupy działania z Wielkopolski. Na zdjęciu przedstawiciele LGD z posłem do PE Andrzejem Grzybem.

graficznego), szynek, pasztetów,
salcesonów, chleba ze smalcem i z charakterystycznym dla
Wielkopolski masłem w kształcie baranka.
Na stołach pojawiły się też
żur, pieczeń rzymska z jajkiem, schab faszerowany białą kiełbasą i udziec pieczony.
Goście degustowali lokalne
soki tłoczone m.in. z jabłek,
pomidorów czy też hyćki. Osoby zainteresowane miały okazję skorzystania z warsztatów
tworzenia tradycyjnych palm
wielkanocnych, ozdabiania
pisanek oraz kart świątecznych.
Promujemy kulturę

Organizatorzy wydarzenia zadbali również o to, aby przy tej
okazji zaprezentować wielkopolską kulturę ludową.Szkolny
Zespół Regionalny wraz ze
Szkolną Kapelą Dudziarską
"Miglance" z Bukówca Górnego
w powiecie leszczyńskim, przygotowały atrakcyjny program
artystyczny, obejmujący nie
tylko charakterystyczne tańce, śpiewy, ale również prezentację tamtejszej gwary.
Z kolei w klimat muzyki podwórkowej przeniosła gości
Kramska Kapela Podwórkowa.
Wyjazd Wielkopolan do Brukseli został dofinansowany ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Na poprawę
przestrzeni
Samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczył kwotę około 5,5 miliona złotych
do rozdysponowania między
b e n e f i cj e n t ó w o p e r a cj i p n .
„Kształtowanie przestrzeni publicznej”, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obs z aró w W ie js k ic h n a lat a
2014-2020.
O pieniądze wnioskować
mogą gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miejskie. Pomoc przyznawana będzie na inwestycje zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, realizowane w miejscowościach do
5000 mieszkańców. Dofinansowanie przysługiwać będzie
według kolejności ustalonej
przy zastosowaniu kryteriów
wyboru operacji, określonych
w załączniku do ogłoszenia
o naborze.
– Do końca marca przyjmowaliśmy wnioski o dofinansowanie operacji pn. „Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w kwietniu przeprowadzamy nabór na operacje
typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, natomiast
w maju planowane jest ogłoszenie naboru w zakresie odnawiania lub poprawy stanu
zabytkowych obiektów budowlanych – podkreśla wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
– Wspólny limit środków dla
tych trzech rodzajów operacji,
przewidziany na jedną miejscowość, wynosi 500 tysięcy
złotych.
Nabór na „Kształtowanie
przestrzeni publicznej”, ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, potrwa
od 16 do 30 kwietnia 2018 r.
Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, przy
al. Niepodległości 34 (piętro 4)
lub poprzez nadanie przesyłki
rejestrowanej w placówce pocztowej (wówczas decyduje data
nadania przesyłki).
Zarówno treść ogłoszenia
o naborze, jak i formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
UMWW (www.dprow.umww.pl),
a także na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(www.minrol.gov.pl) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Publikacja opracowana przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja współﬁnansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Stronę redaguje: Adrian Kapuściński – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 60 00, fax 61 626 60 04, e-mail: dow.sekretariat@umww.pl, www.dprow.umww.pl

