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17,5 miliona złotych na świetlice
36 gmin i podległych im instytucji kultury skorzysta z dofinansowania  
udzielonego z PROW 2014-2020.

Pieniądze unijne (17,5 
mln zł) przeznaczone są 
na wsparcie „Inwestycji 

w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne”. Umowy w tej spra-
wie podpisano w październiku 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskie-
go w Poznaniu oraz w siedzi-
bach beneficjentów. 

– W 2018 roku przepro-
wadziliśmy trzy nabory wnio-
sków dotyczące odnowy wsi 
w ramach PROW 2014-2020. 
Konkurs o dofinansowanie 
inwestycji w obiekty pełnią-
ce funkcje kulturalne cieszył 
się największym zaintereso-
waniem wnioskodawców. Zło-
żono aż 87 aplikacji na łącz-
ną kwotę 38 milionów złotych 
– mówi wicemarszałek woje-
wództwa Krzysztof Grabowski, 
który podpisał umowy z przed-
stawicielami instytucji. – Ma-
jąc świadomość tak dużych 
potrzeb zgłaszanych przez 
samorządy lokalne, z sukce-
sem wnioskowaliśmy w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o zwiększenie dostępne-
go limitu środków. Dzięki temu 
pula zwiększyła się z 5,6 mln 
zł do 17,5 mln zł. 

Kwota ta umożliwiła pod-
pisanie przez samorząd wo-
jewództwa 36 umów z bene-
ficjentami. Kolejne projekty 
z listy też nie są bez szans na 
przyznanie pomocy, ale zale-
ży to od zgody ministerstwa 
na przesunięcie powstałych 
oszczędności w ramach in-
nych działań.

Na liście beneficjentów zna-
lazły się gminy: Lądek, Dąbie, 
Krobia, Czempiń, Kłodawa, Gro-

dziec, Buk, Złotów, Wągrowiec, 
Zduny, Kiszkowo, Dolsk, Ple-
szew, Osieczna, Wieleń, Turek, 
Łobżenica, Wijewo, Kleczew, 
Śrem, Powidz, Przygodzice, Ol-
szówka, Krajenka, Wierzbinek, 
Damasławek, Dobra, Babiak, 
Krotoszyn, Szczytniki, Ślesin, 
Strzałkowo, Budzyń oraz ośrod-
ki kultury w Łeknie (gm. Wągro-
wiec), Rychwale i Wieleniu. 

Zakres wsparcia inwesty-
cji (do 63,63 proc. kosztów 

kwalifikowalnych przy limicie 
500 tys. zł na miejscowość) 
obejmuje budowę, przebudo-
wę lub wyposażenie obiektów 
budowlanych pełniących funk-
cje kulturalne, w tym świetlic 
i domów kultury. Zdecydowa-
na większość dofinansowa-
nych inwestycji dotyczy bu-
dowy lub przebudowy świetlic 
wiejskich. Część oddanych do 
użytku obiektów wyposażona 
będzie w mikroinstalacje za-

pewniające pokrycie w co naj-
mniej 50 proc. ich zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną 
lub cieplną.

Kryteria regionalne stano-
wiące element oceny punk-
towej wniosków premiowały 
małe miejscowości, w których 
w poprzedniej perspektywie 
finansowej nie zrealizowano 
tego typu inwestycji. Dzię-
ki temu wsparcie ze środków 
PROW 2014-2020 jest dystry-
buowane równomiernie na ob-
szarze województwa. Dodat-
kowe punkty przyznawano też, 
jeżeli w planowanych do budo-
wy lub przebudowy obiektach 
założono prowadzenie zajęć 
artystycznych, nauki języków 
obcych, zajęć opiekuńczo-wy-
chowawczych lub innych ini-
cjatyw społecznych oraz do-
datkowo inicjatyw skierowa-
nych do osób w wieku poniżej 
30 lat i osób w wieku przekra-
czającym 50 lat.

Na zrealizowanie zaplano-
wanych inwestycji beneficjenci 
programu mają maksymalnie 
24 miesiące od dnia zawarcia 
umowy. Przed nimi etap wybo-
ru wykonawców oraz realizacja 
i rozliczenie zadań. 
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„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.

66,7 miliona złotych to kwota
pomocy, którą samorząd wo-
jewództwa przyznał wielkopol-
skim gminom i zakładom ko-
munalnym na zadania z zakre-
su gospodarki wodno-ściekowej
w ramach PROW 2014-2020. 

Na terenie województwa re-
alizowanych jest 55 inwestycji
tego typu. Beneficjenci złożyli
do tej pory 43 wnioski o płat-
ność, część z nich dotyczy roz-
liczenia całości operacji. Ozna-
cza to, że wiele obiektów od-
dano już do użytku i służą one
mieszkańcom.

Fundusze zakontraktowane 
w ramach poddziałania pn. „In-
westycje związane z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbu-

dową wszystkich rodzajów ma-
łej infrastruktury, w tym inwe-
stycje w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” prze-
znaczone są na realizację za-
równo operacji liniowych, czyli
budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz sieci wodociągo-
wych, jak i na zadania o cha-
rakterze punktowym. Do tych
drugich zaliczyć można wszel-
kiego rodzaju prace związane 
z budową, przebudową lub roz-
budową stacji uzdatniania wody,
ujęć wody oraz budowę oczysz-
czalni ścieków, w tym przydo-
mowych. Refundacji podlegają
również koszty ogólne, bezpo-
średnio związane z przygoto-
waniem i realizacją inwestycji.

– Dzięki Programowi Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w Wielkopolsce
budowanych lub przebudowy-
wanych jest 113,5 km sieci wo-
dociągowej, 77 km sieci kana-
lizacji sanitarnej, 806 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków,
23 stacje uzdatniania wody, 
9 ujęć wody oraz 9 oczyszczal-
ni ścieków – mówi wicemar-
szałek województwa Krzysztof
Grabowski.

Blisko dwie trzecie kosztów
kwalifikowalnych zadań reali-
zowanych przez beneficjentów
programu finansowane jest ze
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich. Wyso-
kość pomocy wynosi do 2 mi-
lionów złotych na beneficjen-
ta w okresie realizacji progra-
mu, przy czym koszty kwalifi-
kowalne pojedynczej operacji
nie mogą przekroczyć 1 milio-
na euro. 

Zgodnie ze znowelizowanymi
przepisami realizacja zadań
dwuetapowych powinna za-
kończyć się w terminie 36 mie-
sięcy od momentu podpisania
przez beneficjenta umowy 
z Samorządem Województwa
Wielkopolskiego. 

Zakończenie ostatniej z 55
dofinansowanych inwestycji
możliwe jest zatem do połowy
2020 roku.

Samorządowcy inwestują w gospodarkę komunalną

Wójt gminy Tarnówka Jacek Mościcki dogląda budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu.
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Miliony na odnowę wielkopolskiej wsi
Beneficjenci PROW 2014-2020 uzyskali kolejne 12 mln zł na swoje zadania.

Wdrugiej połowie wrze-
śnia Zarząd Woje-
wództwa Wielkopol-

skiego podjął uchwały w spra-
wie ogłoszenia list informują-
cych o kolejności przysługiwa-
nia pomocy na operacje typu
„Kształtowanie przestrzeni pu-
blicznej” oraz „Ochrona zabyt-
ków i budownictwa tradycyjne-
go” w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Zatwierdzone
rozstrzygnięcia pozwoliły na
podpisanie umów z benefi-
cjentami. Ze środków europej-
skich skorzystają co najmniej
24 gminy.

– Jako wicemarszałek od-
powiedzialny za wdrażanie
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w województwie wielkopol-
skim podpisałem umowy 
z beneficjentami na łączną
kwotę blisko 12 milionów zło-
tych. Przyznane dofinanso-
wanie zostanie wykorzysta-
ne na zagospodarowanie
przestrzeni publicznej, budo-
wę chodników i oświetlenia
oraz rewitalizację obiektów
zabytkowych w wielu miej-
scowościach naszego regionu
– mówi wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski. – W paździer-
niku podpiszę też umowy do-
tyczące budowy i rozbudowy
świetlic wiejskich oraz do-
mów kultury. Na ten cel prze-

znaczamy około 18 milionów
złotych.

W zakresie „Kształtowania
przestrzeni publicznej” pozy-
tywnie oceniono 15 wniosków,
ale limit środków dla woje-
wództwa pozwolił aktualnie na
wsparcie 9 zadań. Umowy na
łączną kwotę 5,2 miliona zło-
tych podpisały: gmina Jarocin,
która zagospodaruje przestrzeń
publiczną w Łuszczanowie;
gmina Czerwonak realizująca
projekt pn. „Kupuj i wypoczy-
waj w Koziegłowach”; gmina
Chrzypsko Wielkie, która zbu-
duje ścieżki piesze wzdłuż linii
brzegowej Jeziora Chrzypskie-
go w Chrzypsku Wielkim; gmi-
na Łobżenica inwestująca 
w przestrzeń wzdłuż rzeki Łob-
żonka. 

Ponadto dotację z PROW
otrzymają: gmina Ceków-Kolo-
nia na zagospodarowanie prze-
strzeni w miejscowościach Mo-
rawin i Nowa Plewnia; gmina
Czempiń na budowę chodni-
ków, ścieżek rowerowych wraz
z oświetleniem w postaci lamp

solarnych i inteligentną ławką
solarną; gmina Kobyla Góra
na rewitalizację placu w cen-
trum Kobylej Góry i utworzenie

ciągu pieszo-rowerowego pro-
wadzącego do zapory zbiornika
„Blewązka”; gmina Wągrowiec

na zagospodarowanie centrum
wsi w Werkowie, Kopaszynie,
Wiśniewie, Mikołajewie i Przy-
siece oraz gmina Jaraczewo na

zagospodarowanie przestrzeni
we wsi Rusko. 

6,5 miliona złotych przyzna-
no z kolei gminom, które wnio-
skowały o przyznanie pomocy 
w zakresie „Ochrony zabytków
i budownictwa tradycyjnego”.
Na te zadania podpisano 15
umów. Pieniądze unijne trafią
do gminy Nekla, która m.in.
przebuduje część pomieszczeń
byłego pałacu, udostępniając 
w budynku izbę pamięci i za-

gospodarowując okoliczny te-
ren. Gmina Pyzdry otrzymała
dofinansowanie na zakup i re-
nowację dwóch zabytkowych
obiektów w Pyzdrach: Domu
Podcieniowego i wiatraka ho-
lendra. Gmina Pępowo zain-
westuje w renowację zabytko-
wego wiatraka wraz z urządze-
niem terenu na stanicę rowe-
rową, gmina Kleszczewo wy-
brała rewaloryzację zabytko-
wego parku dworskiego w Go-

warzewie,  a gmina Przemęt 
– remont elewacji budynku 
w Buczu wraz z zagospodaro-
waniem przestrzeni. 

Gmina Buk dotację z UE za-
inwestuje w przebudowę wiej-
skiego domu kultury w Dobie-
żynie, a gmina Suchy Las 
w przebudowę budynku dworca
kolejowego w Golęczewie. Gmi-
na Dąbie wykona renowację bu-
dynku ratusza miejskiego, gmi-
na Miejska Górka przebuduje
zabytkowy budynek szkolny 
w Konarach, gmina Bralin wy-
remontuje elewację budynku,
zrekonstruuje pierwotny ganek
i zbuduje podjazd dla osób po-
ruszających się na wózkach,
natomiast gmina Kazimierz wy-
kona remont i przebudowę pa-
łacu w Kaźmierzu. 

Pomoc finansowa w ramach
PROW 2014-2020 umożliwi
gminie Koźminek remont ka-
plicy ewangelickiej ze szkołą
parafialną i mieszkaniem kan-
tora oraz poprawę infrastruktury
zabytkowego parku w Koźmin-
ku, z kolei gmina Murowana
Goślina stawia na remont za-
bytkowego budynku szkoły 
w Uchorowie. Gmina Olszówka
przeprowadzi renowację zabyt-
kowego budynku szkoły pod-
stawowej w Głębokiem, nato-
miast gmina Zduny wybrała
prace remontowo-konserwa-
torskie zabytkowego kościoła
poewangelickiego w Zdunach.

Podpisywanie umowy na wsparcie z PROW w Kobylej Górze. Od prawej radny województwa
Mikołaj Grzyb, wicemarszałek Krzysztof Grabowski, burmistrz Wiesław Berski oraz skarbnik
gminy Ilona Bochyńska.
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6,5 miliona złotych przyznano
gminom na ochronę zabytków.

Szkolenie  
dla LGD
12 października w Urzędzie 
Marszałkowskim w Pozna-
niu odbyło się spotkanie dla 
przedstawicieli lokalnych 
grup działania z Wielkopolski.

Uczestniczyli w nim repre-
zentanci LGD, którzy wdraża-
ją strategie rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społecz-
ność w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 w wojewódz-
twie wielkopolskim. 

Omówiono m.in. planowane 
zmiany legislacyjne, w tym no-
welizację ustawy RLKS. Zwró-
cono uwagę na kwestie zwią-
zane z tzw. kamieniami milo-
wymi, czyli wskaźnikami, które 
powinny zostać osiągnięte do 
końca 2018 r. i 2021 r. Spot-
kanie miało charakter konsul-
tacyjno-szkoleniowy i dotyczy-
ło również zasad rozliczania 
pomocy finansowej na rzecz 
kosztów bieżących i aktywiza-
cji, ponoszonych przez LGD.

–  Za pośrednictwem lokal-
nych grup działania w bieżą-
cej perspektywie finansowej 
dystrybuowane jest około 320 
milionów złotych. Ważne, aby 
pracownicy biur LGD posiada-
li aktualną wiedzę w zakresie 
obowiązujących przepisów, 
które przekładają się na ich 
codzienną pracę i skutkują co-
raz sprawniejszym wydatkowa-
niem środków tak bardzo po-
trzebnych mieszkańcom wiel-
kopolskiej wsi – mówi Izabela 
Mroczek, dyrektor Departa-
mentu PROW w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Poznaniu. – Na 
poziomie lokalnym rodzi się 
bardzo wiele cennych inicja-
tyw, które dzięki PROW 2014-
-2020 mogą być zrealizowane.

LGD przeprowadzają sukce-
sywnie nabory wniosków oraz 
dokonują ich wstępnej oceny 
punktowej. Najlepsze wnioski 
trafiają do siedziby Samorzą-
du Województwa Wielkopol-
skiego, gdzie są weryfikowane 
pod kątem formalnym i mery-
torycznym. Dotychczas w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Pozna-
niu złożono 2054 wnioski oraz 
podpisano 872 umowy z be-
neficjentami na łączną kwotę 
około 126 milionów złotych. 

Nabory wniosków prowa-
dzone będą do 2022 roku. 
O wszelkich kwestiach zwią-
zanych z naborami prowadzo-
nymi za pośrednictwem LGD 
można dowiedzieć się na stro-
nach internetowych poszcze-
gólnych grup działania.

Jak rozwijać sprzedaż bezpośrednią w przyzagrodowych serowarniach?
Stowarzyszenie „Wielkopol-
ska z Wyobraźnią”, funkcjo-
nujące na terenie powiatów 
gostyńskiego i krotoszyń-
skiego, zorganizowało wyjazd 
studyjny oraz warsztaty sero-
warskie dla rolników i człon-
kiń kół gospodyń wiejskich. 

W ramach operacji współfi-
nansowanej ze środków Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich 
starano się zainspirować/ za-
chęcić lokalnych producen-
tów mleka do postawienia na 
sprzedaż bezpośrednią. Jest to 
ciekawa propozycja szczegól-
nie dla właścicieli mniejszych 
gospodarstw, którym trudno 
konkurować z gigantami na 
rynku mleczarskim. 

50 uczestników przedsię-
wzięcia wzięło udział w wyjeź-
dzie studyjnym do serowarni 
i gospodarstwa w Lutomierzu 
w województwie dolnośląskim. 
Gospodarstwo prowadzi przyza-

grodową produkcję serów kro-
wich, sprzedając je pod marką 
„Sery Lutomierskie z Gór So-
wich”. Goście z Wielkopolski 
mogli nie tylko posłuchać opo-
wieści na temat historii i orga-
nizacji serowarni, ale również 
uczestniczyć w pokazie warze-
nia sera. Poznali też doświad-
czenia dolnośląskich rolników 
związane ze sprzedażą bezpo-
średnią i marketingiem.

Zainspirowani przykładem 
obiektu, który z powodzeniem 
prowadzi działalność w sąsied-
nim województwie, Wielkopo-
lanie z zapałem przystąpili do 
podnoszenia swojej wiedzy 
w zakresie serowarstwa. 

– W trakcie dwudniowych 
warsztatów pokazaliśmy rolni-
kom i gospodyniom tajniki pro-
dukcji sześciu różnych gatun-
ków sera: gouda, ricotta, a’la 
mozzarella, camembert, par-
mezan oraz a’la feta. Jestem 

przekonany, że skutecznie za-
interesowaliśmy uczestników 
tym tematem. Jest to pierw-
szy krok w kierunku utworze-
nia inkubatora przetwórstwa 
lokalnego – mówi Sławomir 

Szyszka, prezes Lokalnej Gru-
py Działania Stowarzyszenie 
„Wielkopolska z Wyobraźnią”. 

Projekt pn. „Przetwórstwo 
mleka na poziomie gospodar-
stwa szansą na rozwój” uzy-

skał dofinansowanie ze środ-
ków Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich w ramach konkur-
su nr 2/2018 dla partnerów 
KSOW w województwie wiel-
kopolskim.

Panie z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach serowarskich.
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Beneficjentem PROW 2014-2020 jest gmina Wijewo. Wójt Mieczysław Drożdżyński 
i skarbnik Elżbieta Molicka podpisali umowę z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim 
o dofinansowanie przebudowy dwóch wiejskich domów kultury. Na zdjęciu również Izabela 
Mroczek, dyrektor Departamentu PROW UMWW.
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