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Celem wizyty było zapozna-
nie gości ze specyfiką zadań
realizowanych przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego.
16 maja dwóch stażystów 
z Rumunii, Catalin Monafu,
doradca w Wydziale Zarządzania
Projektami Departamentu Stra-
tegii i Projektów, oraz Alexandru
Turcu – doradca w Wydziale
Strategii oraz Rozwoju Spo-
łeczno-Gospodarczego Depar-
tamentu Strategii Projektów,
uczestniczyło w spotkaniu zor-
ganizowanym w Departamencie

Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich UMWW.

Robert Krysztofiak, naczelnik
Wydziału Wdrażania i Pomocy
Technicznej, wprowadził sta-
żystów w tematykę działań re-
alizowanych przez samorząd 
w ramach PROW 2014-2020
oraz Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze. Przybliżył
również podział kompetencji
pomiędzy administrację krajo-
wą i regionalną.

Goście z Rumunii dowie-
dzieli się m.in., w jaki sposób
w Wielkopolsce przebiega re-
alizacja strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez
społeczność, opracowanych 

i wdrażanych przez 29 lokal-
nych grup działania. Szcze-
gólne zainteresowanie staży-
stów wzbudziła kwestia pro-
jektów infrastrukturalnych,
zwłaszcza budowy i moderni-
zacji dróg lokalnych.

Podczas spotkania zwróco-
no uwagę na analogie wyni-
kające z wdrażania Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w obu kra-
jach. Pula środków przydzie-
lonych na realizację programu
przez Unię Europejską Polsce
i Rumunii jest bowiem zbliżo-
na i wynosi odpowiednio 8,7
miliarda euro oraz 8,1 miliar-
da euro.

Gościliśmy stażystów z Rumunii

Szczególne zainteresowanie stażystów wzbudziła kwestia projektów infrastrukturalnych,
zwłaszcza budowy i modernizacji dróg lokalnych.

FO
T.

 A
. K

AP
U

Ś
C

IŃ
S

KI

Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich (KSOW) jest
formułą znaną w całej

Unii Europejskiej. Skupia pod-
mioty angażujące się w rozwój
obszarów wiejskich, zarówno
na poziomie krajowym, jak i lo-
kalnym. Zadaniem sieci jest
m.in. podniesienie jakości wdra-
żania Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, informowanie
społeczeństwa o możliwościach
finansowania projektów, akty-
wizacja mieszkańców oraz
wspieranie innowacji w rolnic-
twie, produkcji żywności, le-
śnictwie i na obszarach wiej-
skich.

Uczestnicy tych przedsię-
wzięć, czyli partnerzy KSOW,
mogą pozyskiwać fundusze na
realizację inicjatyw o charakte-
rze szkoleniowym, integracyj-
nym czy badawczym. Wsparcie
obejmuje też organizację wy-
jazdów studyjnych, ukierunko-
wanych na zdobywanie i wy-
mianę doświadczeń, opraco-
wanie publikacji, a także róż-
nego rodzaju aktywności wspie-
rające współpracę pomiędzy
rolnikami, skracanie łańcucha
dostaw żywności, promocję pro-
duktu lokalnego oraz szeroko
rozumianą promocję wsi jako
miejsca atrakcyjnego do za-
mieszkania. Partnerzy KSOW
mogą ubiegać się o refundację
do 100 proc. kosztów kwalifi-
kowalnych realizowanych przez
siebie zadań.

– W 2018 roku alokacja środ-
ków zaakceptowanych przez

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi na dofinansowanie
operacji partnerów KSOW 
w naszym województwie wyno-
siła 785 tysięcy złotych. W ra-
mach konkursu trwającego od
22 stycznia do 6 lutego zgło-
szono 29 wniosków. Wymogi
formalne spełniły 22 projekty
opiewające na kwotę ponad
522 tysięcy złotych – wymienia
wicemarszałek Krzysztof Gra-
bowski. – 7 czerwca w siedzi-
bie Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu podpisałem umowy
z przedstawicielami partnerów
KSOW. Te pieniądze posłużą lo-
kalnym społecznościom, które
dzięki wsparciu z Unii Europej-
skiej w ramach Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich wezmą
udział w warsztatach, szkole-
niach, konferencjach, targach,

wyjazdach studyjnych oraz im-
prezach plenerowych.

Zakończenie wszystkich pro-
jektów, które otrzymały dofi-
nansowanie, przewidziano do
31 października 2018 r. Część
z nich już zrealizowano lub jest
w trakcie realizacji. 27 maja 
w Wielichowie w powiecie gro-
dziskim odbyła się konferencja
pt. „Pieczarka – od producenta,
aż po stół”, zorganizowana przez
Wielkopolską Izbę Rolniczą. 
W ramach wydarzenia przepro-
wadzono również „Konkurs na
najsmaczniejszą potrawę z pie-
czarki”, w którym uczestniczyły
koła gospodyń wiejskich z za-
chodniej Wielkopolski. Projekt
miał na celu integrację środo-
wiska producentów i przetwór-
ców pieczarek oraz promocję
produktu lokalnego.

Tydzień później rolnicy upra-
wiający szparagi oraz miłośnicy
tego warzywa spotkali sięw Mo-
chach koło Przemętu (powiat
wolsztyński). Wszystko za spra-
wą atrakcji przygotowanych
przez gminę Przemęt wspólnie
z GOK w Przemęcie. Organiza-
torzy, zachęceni entuzjastycz-
nym odbiorem ubiegłorocznego
święta szparaga, postanowili
konsekwentnie budować mar-
kę swojego produktu lokalnego,
zapraszając wszystkich zainte-
resowanych do uczestnictwa 
w konferencji (z udziałem m.in.
prezesa Polskiego Związku Pro-
ducentów Szparagów Mariana
Jakobsze oraz prof. dr. hab. Mi-
kołaja Knaflewskiego). 

Podczas konferencji poru-
szono kwestię rejestracji prze-
męckiego szparaga i możliwo-

ści uzyskania certyfikatów. 
W ramach uroczystości odbyły
się m.in. pokazy kulinarne, de-
gustacje potraw oraz konkurs
na najlepszą potrawę ze szpa-
raga, prezentacja maszyn rol-
niczych wykorzystywanych przy
uprawie szparagów, a także
pokaz ich sortowania i obróbki.
Dodatkowo przez cztery kolejne
soboty, począwszy od 19 maja,
hodowcy szparagów otworzyli
swoje gospodarstwa dla od-
wiedzających.

Rozpoczęła się również re-
alizacja projektu badawczego,
opracowanego przez UAM 
w Poznaniu. Przedsięwzięcie
pn. „Urbanistyczny i planistycz-
ny rozwój obszarów wiejskich 
– zasady prawidłowego kształ-
towania przestrzeni wsi wielko-
polskiej” zakłada wizytę na-
ukowców z uniwersytetu w dzie-
sięciu wielkopolskich miejsco-
wościach. W ramach wizyt prze-
prowadzone zostaną badania,
które pozwolą odpowiedzieć na
pytanie, w jaki sposób prawi-
dłowo kształtować przestrzeń
wiejską. 

Wnioski płynące z tych badań
ułatwią samorządom lokalnym
dalsze planowanie działań fi-
nansowanych ze środków
PROW 2014-2020, jak rów-
nież z budżetu województwa 
w ramach programu Wielko-
polska Odnowa Wsi. Rezultaty
projektu zostaną zaprezento-
wane podczas konferencji, któ-
ra odbędzie się w UMWW, a tak-
że wydane w formie publikacji.

Kolejny z partnerów KSOW,
gmina Stawiszyn, stawia na
promocję dziedzictwa kulturo-
wego. 19 sierpnia 2018 r. na
terenie boiska sportowego
GLZS Korona Pogoń Stawiszyn
odbędzie się Parada Straży
Grobu Pańskiego. Udział w wy-
darzeniu weźmie co najmniej 10
grup strażackich, które zapre-
zentują się w wielobarwnych
strojach. Uczestnicy parady
będą mogli podziwiać pokazy
musztry i zmiany warty, a tak-
że widowiskowy zwyczaj „pa-
dania przed Chrystusem”. Im-
prezie towarzyszyć będą kon-
kursy plastyczne i literackie dla
dzieci i młodzieży ze Świetlicy
Środowiskowej „Wyspa”w Sta-
wiszynie.

Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich ma charakter otwar-
ty. Jej uczestnikami mogą być
wszystkie podmioty zaanga-
żowane w rozwój obszarów
wiejskich, w tym również oso-
by fizyczne oraz przedsiębior-
stwa. Aby zostać partnerem
KSOW, należy zarejestrować
się w internetowej bazie do-
stępnej pod adresem www.
ksow.pl. 

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi jeszcze w tym roku
planuje ogłosić konkurs dla
partnerów KSOW na 2019 r. In-
formacje na ten temat będą pu-
blikowane na stronie www.wiel-
kopolskie.ksow.pl. Można tam
też znaleźć listę wszystkich pro-
jektów, które uzyskały dofinan-
sowanie w tym roku.

Aktywizują lokalne społeczności
Wielkopolscy partnerzy KSOW otrzymali ponad 500 tysięcy złotych na realizację zadań.

Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego to przykład projektu zrealizowanego 
w 2017 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
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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.


