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promocja PROW

Aktywizują lokalne społeczności
Wielkopolscy partnerzy KSOW otrzymali ponad 500 tysięcy złotych na realizację zadań.
rajowa Sieć Obszarów
Wiejskich (KSOW) jest
formułą znaną w całej
Unii Europejskiej. Skupia podmioty angażujące się w rozwój
obszarów wiejskich, zarówno
na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Zadaniem sieci jest
m.in. podniesienie jakości wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, informowanie
społeczeństwa o możliwościach
finansowania projektów, aktywizacja mieszkańców oraz
wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
Uczestnicy tych przedsięwzięć, czyli partnerzy KSOW,
mogą pozyskiwać fundusze na
realizację inicjatyw o charakterze szkoleniowym, integracyjnym czy badawczym. Wsparcie
obejmuje też organizację wyjazdów studyjnych, ukierunkowanych na zdobywanie i wymianę doświadczeń, opracowanie publikacji, a także różnego rodzaju aktywności wspierające współpracę pomiędzy
rolnikami, skracanie łańcucha
dostaw żywności, promocję produktu lokalnego oraz szeroko
rozumianą promocję wsi jako
miejsca atrakcyjnego do zamieszkania. Partnerzy KSOW
mogą ubiegać się o refundację
do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych realizowanych przez
siebie zadań.
– W 2018 roku alokacja środków zaakceptowanych przez

ści uzyskania certyfikatów.
W ramach uroczystości odbyły
się m.in. pokazy kulinarne, degustacje potraw oraz konkurs
na najlepszą potrawę ze szparaga, prezentacja maszyn rolniczych 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 odwiedzających.
Rozpoczęła się również realizacja projektu badawczego,
opracowanego przez UAM
w Poznaniu. Przedsięwzięcie
pn. „Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich
– zasady prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej” zakłada wizytę naukowców z uniwersytetu w dziesięciu wielkopolskich miejscowościach. W ramach wizyt przeprowadzone zostaną badania,
które pozwolą odpowiedzieć na
pytanie, w jaki sposób prawidłowo kształtować przestrzeń
wiejską.
Wnioski płynące z tych badań
ułatwią samorządom lokalnym
dalsze planowanie działań finansowanych ze środków
PROW 2014-2020, jak również z budżetu województwa
w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Rezultaty
projektu zostaną zaprezentowane podczas konferencji, która odbędzie się w UMWW, a także wydane w formie publikacji.

Kolejny z partnerów KSOW,
gmina Stawiszyn, stawia na
promocję dziedzictwa kulturowego. 19 sierpnia 2018 r. na
terenie boiska sportowego
GLZS Korona Pogoń Stawiszyn
odbędzie się Parada Straży
Grobu Pańskiego. Udział w wydarzeniu weźmie co najmniej 10
grup strażackich, które zaprezentują się w wielobarwnych
strojach. Uczestnicy parady
będą mogli podziwiać pokazy
musztry i zmiany warty, a także widowiskowy zwyczaj „padania przed Chrystusem”. Imprezie towarzyszyć będą konkursy plastyczne i literackie dla
dzieci i młodzieży ze Świetlicy
Środowiskowej „Wyspa”w Stawiszynie.
Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich ma charakter otwarty. Jej uczestnikami mogą być
wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów
wiejskich, w tym również osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa. Aby zostać partnerem
KSOW, należy zarejestrować
się w internetowej bazie dostępnej pod adresem www.
ksow.pl.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze w tym roku
planuje ogłosić konkurs dla
partnerów KSOW na 2019 r. Informacje na ten temat będą publikowane na stronie www.wielkopolskie.ksow.pl. Można tam
też znaleźć listę wszystkich projektów, które uzyskały dofinansowanie w tym roku.

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

i wdrażanych przez 29 lokalnych grup działania. Szczególne zainteresowanie stażystów wzbudziła kwestia projektów infrastrukturalnych,
zwłaszcza budowy i modernizacji dróg lokalnych.
Podczas spotkania zwrócono uwagę na analogie wynikające z wdrażania Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w obu krajach. Pula środków przydzielonych na realizację programu
przez Unię Europejską Polsce
i Rumunii jest bowiem zbliżona i wynosi odpowiednio 8,7
miliarda euro oraz 8,1 miliarda euro.
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Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego to przykład projektu zrealizowanego
w 2017 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
wyjazdach studyjnych oraz imprezach plenerowych.
Zakończenie wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie, przewidziano do
31 października 2018 r. Część
z nich już zrealizowano lub jest
w trakcie realizacji. 27 maja
w Wielichowie w powiecie grodziskim odbyła się konferencja
pt. „Pieczarka – od producenta,
aż po stół”, zorganizowana przez
Wielkopolską Izbę Rolniczą.
W ramach wydarzenia przeprowadzono również „Konkurs na
najsmaczniejszą potrawę z pieczarki”, w którym uczestniczyły
koła gospodyń wiejskich z zachodniej Wielkopolski. Projekt
miał na celu integrację środowiska producentów i przetwórców pieczarek oraz promocję
produktu lokalnego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie
operacji partnerów KSOW
w naszym województwie wynosiła 785 tysięcy złotych. W ramach konkursu trwającego od
22 stycznia do 6 lutego zgłoszono 29 wniosków. Wymogi
formalne spełniły 22 projekty
opiewające na kwotę ponad
522 tysięcy złotych – wymienia
wicemarszałek Krzysztof Grabowski. – 7 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu podpisałem umowy
z przedstawicielami partnerów
KSOW. Te pieniądze posłużą lokalnym społecznościom, które
dzięki wsparciu z Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich wezmą
udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, targach,

Tydzień później rolnicy uprawiający szparagi oraz miłośnicy
tego warzywa spotkali sięw Mochach koło Przemętu (powiat
wolsztyński). Wszystko za sprawą atrakcji przygotowanych
przez gminę Przemęt wspólnie
z GOK w Przemęcie. Organizatorzy, zachęceni entuzjastycznym odbiorem ubiegłorocznego
święta szparaga, postanowili
konsekwentnie budować markę swojego produktu lokalnego,
zapraszając wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa
w konferencji (z udziałem m.in.
prezesa Polskiego Związku Producentów Szparagów Mariana
Jakobsze oraz prof. dr. hab. Mikołaja Knaflewskiego).
Podczas konferencji poruszono kwestię rejestracji przemęckiego szparaga i możliwo-

Pracownicy administracji rumuńskiego regionu Sibiu odwiedzili Urząd Marszałkowski
w Poznaniu.
Celem wizyty było zapoznanie gości ze specyfiką zadań
realizowanych przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego.
16 maja dwóch stażystów
z Rumunii, Catalin Monafu,
doradca w Wydziale Zarządzania
Projektami Departamentu Strategii i Projektów, oraz Alexandru
Turcu – doradca w Wydziale
Strategii oraz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Departamentu Strategii Projektów,
uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym w Departamencie

Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich UMWW.
Robert Krysztofiak, naczelnik
Wydziału Wdrażania i Pomocy
Technicznej, wprowadził stażystów w tematykę działań realizowanych przez samorząd
w ramach PROW 2014-2020
oraz Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze. Przybliżył
również podział kompetencji
pomiędzy administrację krajową i regionalną.
Goście z Rumunii dowiedzieli się m.in., w jaki sposób
w Wielkopolsce przebiega realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność, opracowanych
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Gościliśmy stażystów z Rumunii

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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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

