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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.
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Targi w stolicy Niemiec to
największe na świecie wyda-
rzenie wystawiennicze o tema-
tyce rolno-spożywczej. Wyjazd,
w którym uczestniczyli człon-
kowie Sieci Dziedzictwa Kuli-
narnego Wielkopolska, miał na
celu nie tylko zaprezentowanie
oferty kulinarnej. Na stoisku do-
szło do spotkania pomiędzy
rolnikami zrzeszonymi w sieci
oraz przedstawicielami nie-
mieckich organizacji wspiera-
jących wspólne przedsięwzięcia
w sektorze rolnym, w tym za-
kładanie grup producenckich.
Nasze województwo reprezen-
tował wicemarszałek Krzysztof

Grabowski, a w spotkaniu
uczestniczył także Piotr Wal-
kowski, prezes Wielkopolskiej
Izby Rolniczej. 

– Sieć Dziedzictwa Kulinar-
nego Wielkopolska jest dosko-
nałym przykładem na to, że re-
alizacja wspólnych przedsię-
wzięć w branży rolno-spożyw-
czej może być bardzo owocna
i pożyteczna. Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego stwa-
rza odpowiednie warunki do
współpracy dla członków sieci,
patronując temu projektowi.
Wielkopolska struktura liczy
już 124 członków – powiedział
wicemarszałek Krzysztof Gra-
bowski.

Obecni podczas spotkania
goście: Joachim Diesner – przed-
stawiciel Ministerstwa Środo-
wiska, Ochrony Klimatu, Rol-

nictwa i Ochrony Konsumentów
w rządzie Hesji, Wilhelm Böck
– wiceprezydent Niemieckiego
Stowarzyszenia Ogrodniczego,
oraz dr Katia Bögermann 
– przedstawicielka Niemiec-
kiego Związku Rolników pod-
kreślali, że wszelkie formy zrze-
szania się rolników oznaczają
zazwyczaj wartość dodaną dla
całego sektora: podnoszą jego
konkurencyjność i zwiększają
efektywność prowadzonej dzia-
łalności. 

Z kolei Wielkopolanie przed-
stawili prezentacje pokazują-
ce m.in. rozwój sieci dziedzic-
twa kulinarnego, która w na-
szym województwie obchodzi
w tym roku dziesięciolecie
działalności.

Udział w międzynarodowych
targach to dobra okazja dla pro-

ducentów tradycyjnej i zdrowej
żywności, zrzeszonych w wiel-
kopolskiej sieci, aby zaprezen-
tować swoją ofertę. Z takiej
możliwości skorzystało w tym
roku sześciu wystawców: pałac
Popowo Stare z gminy Przemęt,
Spółdzielnia Mleczarska Udzia-
łowców ze Strzałkowa, firma
Maciej Pomes Catering z Wro-
nek, przedsiębiorstwo Trady-
cyjne Jadło ze Środy Wielko-
polskiej, Gospodarstwo Sa-
downiczo-Rolnicze Oskar i Be-
ata Peksa z Przybrodzina oraz
Marek Grądzki z gminy Lwówek.

Tegoroczna wizyta przedsta-
wicieli województwa wielkopol-
skiego nie byłaby możliwa, gdy-
by nie wsparcie finansowe ze
środków Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich w ramach PROW
2014-2020.

Wielkopolskie smaki na targach Grüne Woche w Berlinie

Wielkopolanie spotkali się w Berlinie z przedstawicielami
niemieckich organizacji działających na rzecz współpracy
pomiędzy rolnikami. 
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Wpierwszym kwartale
2018 r. zostanie prze-
prowadzony nabór wnio-

sków o przyznanie pomocy w za-
kresie wsparcia obiektów kultu-
ralnych na obszarach wiejskich.
Beneficjentami mogą być gminy
i instytucje kultury, dla których or-
ganizatorem jest samorząd.

– Województwo przeznaczy
ponad 5 mln zł na dofinanso-
wanie zadań polegających na
budowie, przebudowie lub wy-
posażeniu świetlic i domów kul-
tury w ramach PROW 2014-
-2020. Mając świadomość, jak
wiele miejsc w naszym regionie
wymaga takiego wsparcia, pod-
jęliśmy kroki, aby zwiększyć li-
mit środków na realizację tego
typu inwestycji – wyjaśnia wi-
cemarszałek województwa
Krzysztof Grabowski. – Pozwa-
lają na to zaoszczędzone środ-
ki, które nie zostały rozdystry-
buowane w ramach ubiegło-
rocznego konkursu na dofinan-
sowanie inwestycji w targowi-
ska. Jeżeli Komisja Europej-
ska pozytywnie zaopiniuje po-
stulowaną przez nas zmianę,
pula pieniędzy na modernizację
świetlic wiejskich wzrośnie o ko-
lejne 11 mln zł.

Wsparcie przedsięwzięć zwią-
zanych z obiektami pełniącymi

funkcje kulturalne jest jednym
z trzech zakresów pomocy
wchodzących w skład działania
„Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich”, 
w ramach którego w 2018 r.
ogłoszone będą nabory wnio-
sków. Pozostałe dwa dotyczą
zagospodarowania przestrzeni
publicznej oraz ochrony zabyt-
ków na obszarach wiejskich.

Pomoc przyznawana jest 
w wysokości maksymalnie
500 tys. zł na miejscowość,
przy czym limit ten dotyczy łącz-
nie wszystkich trzech zakresów.
Pieniądze trafią do beneficjen-
tów w formie refundacji wypła-
canej po zrealizowaniu inwe-
stycji. Unijne wsparcie pokrywa
do 63,63 proc. kosztów kwalifi-
kowalnych projektów.

O kolejności przyznawania
wsparcia decyduje suma
punktów uzyskanych na pod-
stawie kryteriów ogólnokrajo-
wych oraz wojewódzkich. Bar-
dzo dużo, bo aż 4 punkty,
mogą otrzymać wnioskodaw-
cy, którzy zagwarantują, że
po zrealizowaniu operacji przez
co najmniej 9 miesięcy w roku
w obiekcie będą prowadzone
zajęcia artystyczne, nauka ję-
zyków obcych, zajęcia opie-
kuńczo-wychowawcze lub inne

odbywające się cyklicznie ini-
cjatywy. 

Pod uwagę brany jest także
podstawowy dochód podatkowy
gminy, odnoszony do średniej
krajowej, za który można uzy-
skać maksymalnie 3 punkty.
Kolejne 3 punkty zostaną przy-
znane na operacje, które
uwzględnią zastosowanie roz-
wiązań innowacyjnych w skali
województwa, zapewniających
warunki do tworzenia wysokiej
jakości oferty kulturalnej do-
stępnej dla zróżnicowanych
grup odbiorców. 

Dla projektów, które zakła-
dają wyposażenie obiektu 
w mikroinstalację zapewniającą
pokrycie co najmniej 50 proc.
jego zapotrzebowania na ener-
gię, lub w sytuacji, gdy dany
obiekt takie wyposażenie już po-
siada, również przewidziano 
3 punkty. Dodatkowe punkty
będą przyznane także wtedy,
gdy realizacja operacji przyczy-
ni się do powstania i utrzymania
przez okres związania celem no-
wych miejsc pracy. 

Nieco łatwiejsza droga do
uzyskania dofinansowania cze-

ka gminy, które charakteryzują
się gęstością zaludnienia wy-
noszącą co najmniej 60
osób/km2, poziomem bezrobo-
cia równym lub wyższym od
średniego bezrobocia w kraju
oraz występowaniem jednej 
z form ochrony przyrody, okre-
ślonych w ustawie o ochronie
przyrody. 

Dodatkowo w województwie
wielkopolskim będą brane pod
uwagę trzy kryteria regionalne.
Te z kolei premiują miejscowo-
ści, w których nie zrealizowano
bądź zrealizowano niewiele po-

dobnych przedsięwzięć w ra-
mach PROW 2007-2013. Je-
den punkt uzyskają te operacje,
w ramach których wniosko-
dawcy zaplanują zagospodaro-
wanie otoczenia wokół obiektu
budowlanego. Po dodatkowym
punkcie przewidziano w sytuacji,
gdy przez co najmniej 9 mie-
sięcy w roku w obiekcie objętym
operacją odbywać się będą cy-
kliczne zajęcia lub inicjatywy
skierowane do osób w wieku
nieprzekraczającym 30 lat oraz
spotkania dla osób powyżej
50. roku życia. 

Bardzo ważnym kryterium
wojewódzkim, mającym wpływ
na wybór operacji, jest liczba
osób zamieszkujących miej-
scowość, w której realizowany
będzie projekt. Dla miejsco-
wości do 1000 mieszkańców
kryterium zakłada aż 5 punktów.

– Informacja o dokładnym
terminie i warunkach naboru
wniosków zostanie ogłoszona co
najmniej 14 dni przed jego roz-
poczęciem na stronie interne-
towej www.prow.umww.pl. Pod-
pisanie umów z beneficjentami
powinno nastąpić w drugiej po-
łowie tego roku – podsumowu-
je Izabela Mroczek, dyrektor De-
partamentu PROW w Urzędzie
Marszałkowskim.

Fundusze unijne na świetlice wiejskie
Ponad 5 mln zł w ramach PROW 2014-2020 trafi do wielkopolskich gmin i instytucji kultury 
na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.

W ramach PROW 2007-2013 w Wielkopolsce zbudowano lub odnowiono kilkaset świetlic, 
domów kultury i bibliotek publicznych. Na zdjęciu Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku.
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