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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.
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– Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
oferuje cały szereg możliwości
uzyskania pomocy finansowej
na realizację przedsięwzięć. 
O środki europejskie mogą wnio-
skować m.in. gminy, sołectwa,
organizacje samorządowe, ale
również przedsiębiorcy. Warto
starać się o te pieniądze, warto
też zabiegać w swoich gminach
o konkretne inicjatywy potrzeb-
ne mieszkańcom sołectw – za-
chęca wicemarszałek Krzysztof
Grabowski.

Uczestnicy spotkań poznali
szczegółowe informacje na te-
mat konkursów ogłaszanych
przez lokalne grupy działania 
w ramach tzw. podejścia LE-
ADER. LGD opracowały strate-

gie rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność, uzy-
skując na ich realizację około
320 milionów złotych. Kwota ta
jest stopniowo rozdysponowy-
wana w wyniku rozstrzygnięć na-
borów wniosków przeprowa-
dzanych przez LGD, zgodnie 
z harmonogramami dostępnymi
na ich stronach internetowych. 

Konkursy zaplanowane do
2020 roku pozwalają otrzymać
środki m.in. na podejmowanie
i rozwijanie działalności gospo-
darczej, budowę lub przebudo-
wę ogólnodostępnej i nieko-
mercyjnej infrastruktury tury-
stycznej lub rekreacyjnej, za-
chowanie dziedzictwa lokalne-
go czy też projekty grantowe.

– W 2018 roku Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego ogło-
si trzy nabory wniosków w ra-
mach PROW 2014-2020. Po-
moc finansowa w łącznej wy-
sokości około 22 milionów zło-
tych skierowana będzie do gmin

i ich jednostek organizacyj-
nych. Unijne wsparcie przezna-
czamy na „Inwestycje w obiek-
ty pełniące funkcje kulturalne”,
„Kształtowanie przestrzeni pu-
blicznej” oraz „Ochronę za-
bytków i budownictwa trady-
cyjnego”. Pierwszy nabór zo-
stanie przeprowadzony w mar-
cu 2018 r. – wyjaśnia Izabe-
la Mroczek, dyrektor Depar-

tamentu PROW w Urzędzie
Marszałkowskim.

Rozmowy z udziałem sołtysów
dotyczą również innych działań
realizowanych przez samorząd
województwa ze środków wła-
snych. Dużym zainteresowa-
niem cieszy się regionalny pro-
gram Wielkopolska Odnowa
Wsi, który zakłada wsparcie
oddolnych inicjatyw sołeckich.

Obecnie trwa jego druga edycja.
W pierwszej, przeprowadzonej 
w latach 2009-2015, sołectwa
uzyskały pomoc rzędu 16 mi-
lionów złotych. W programie
uczestniczy obecnie 1956 so-
łectw z terenu 185 gmin woje-
wództwa wielkopolskiego.

– Do 15 lutego 2018 r.
przyjmowaliśmy wnioski w ra-
mach VIII edycji konkursu

„Pięknieje Wielkopolska wieś”.
Każda gmina mogła wniosko-
wać o dofinansowanie maksy-
malnie trzech projektów sołec-
kich. Ich zakres tematyczny
musiał dotyczyć zagospodaro-
wania przestrzeni publicznej,
poprawiającej estetykę miej-
scowości lub zachowania, od-
twarzania i promowania dzie-
dzictwa kulturowego, przyrodni-
czego lub krajobrazowego oraz
tradycji społeczności lokalnych 
– wymienia Dominik Bekasiak,
kierownik Oddziału Odnowy Wsi
w Departamencie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi UMWW. – Wyso-
kość dotacji wynosi od 10 do 30
tysięcy złotych. W budżecie wo-
jewództwa na 2018 rok zabez-
pieczono kwotę 3,25 miliona zło-
tych na realizację tego konkursu.

Spotkania z sołtysami odby-
wają się od początku tego roku.
Dotychczas przeprowadzono je 
w 15 powiatach. Kolejne – w naj-
bliższych tygodniach.

Jak sięgnąć po unijne dofinansowanie?

Spotkanie sołtysów z powiatu ostrowskiego odbyło się w Wysocku Wielkim w gminie Ostrów Wlkp.
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423 mln zł na wsparcie obszarów wiejskich
Z wicemarszałkiem województwa Krzysztofem Grabowskim rozmawia Adrian Kapuściński

– Rozpoczęliśmy czwarty
rok realizacji Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Ile pie-
niędzy unijnych przeznaczył
dotychczas samorząd woje-
wództwa na wsparcie wiel-
kopolskiej wsi?
– Wielkopolska wdraża aktu-
alny Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich od lipca
2015 roku. Od tego czasu za-
kontraktowaliśmy blisko 270
milionów złotych ze środków
Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Na taką
kwotę opiewa wartość do-
tychczas zawartych 931
umów. Jeśli weźmiemy pod
uwagę również wkład krajowy,
to możemy mówić o kwocie
rzędu 423 milionów złotych.
Jest to niebagatelna pomoc fi-
nansowa, która realnie wpły-
wa na poprawę jakości życia
mieszkańców obszarów wiej-
skich w Wielkopolsce. Bene-
ficjenci złożyli już 561 wnio-
sków o płatność. W większo-
ści przypadków oznacza to
faktyczne zakończenie inwe-
stycji.

– Kto jest beneficjentem
środków rozdysponowywa-
nych za pośrednictwem
Urzędu Marszałkowskiego?
Jakiego rodzaju działania
objęte są dofinansowaniem?
– Są trzy główne działania, któ-
re wdraża Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego: in-
westycje w środki trwałe, pod-
stawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich oraz wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER.
Pierwsze z nich dotyczy opera-
cji scalania gruntów. Z pomocy
finansowej na ten cel w wyso-
kości około 1,5 miliona złotych
skorzysta powiat pleszewski,
który zrealizuje prace scalenio-
we na terenie gminy Chocz w
miejscowości Kwileń. Jeśli cho-
dzi o drugie działanie, to prze-
prowadziliśmy trzy nabory wnio-
sków: w kwietniu 2016 r. na bu-
dowę i modernizację dróg lo-
kalnych, w listopadzie 2016 r.
na gospodarkę wodno-ścieko-
wą oraz w kwietniu 2017 r. na
inwestycje w targowiska. 

Na realizację inwestycji dro-
gowych podpisałem w imieniu
województwa 150 umów z gmi-

nami i powiatami o łącznej
wartości około 111,5 miliona
złotych. W Wielkopolsce zo-
stanie zrealizowanych co naj-
mniej 58 operacji dotyczą-
cych gospodarki wodno-ście-
kowej. Wartość kosztów kwa-
lifikowalnych dla tych projek-
tów to prawie 74 miliony zło-
tych. W listopadzie 2017 r. za-
kontraktowaliśmy 10,5 milio-
na złotych na inwestycje 
w targowiska lub obiekty prze-
znaczone na cele promocji lo-
kalnych produktów. Z tych pie-
niędzy skorzysta 15 wielko-
polskich gmin.

– Wspomniał pan, że trzecim
działaniem jest tzw. inicja-
tywa LEADER. Na czym ona
polega i jak wygląda jej re-
alizacja?
– Inicjatywa LEADER realizo-
wana jest wspólnie z lokalny-
mi grupami działania, których 
w ramach PROW mamy 
w Wielkopolsce aktualnie 29.
Ich działanie opiera się na
partnerstwie trójsektorowym,
łączącym sektor publiczny,
prywatny i pozarządowy. 
W pierwszych miesiącach no-
wego programu LGD opraco-
wywały tzw. strategie rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność. Dokument ten

wyznacza kluczowe kierunki
rozwoju danego obszaru. 
W maju 2016 r. zawarto umo-
wy ramowe na wdrażanie stra-

tegii. Do 2023 r. na ten cel
przeznaczymy około 320 mi-
lionów złotych. Dzięki temu
lokalne grupy działania mogą
przeprowadzać sukcesywnie
nabory wniosków, zgodnie 
z przyjętą strategią i zaplano-
wanym harmonogramem.
Umowy podpisywane są 
w Urzędzie Marszałkowskim 
w Poznaniu. Dotychczas zło-
żono 1385 wniosków oraz pod-
pisano 638 umów o wartości
ponad 60 milionów złotych.
Beneficjentami są gminy, sto-
warzyszenia, fundacje, ochot-
nicze straże pożarne, a także
przedsiębiorcy. Poza wdraża-
niem strategii LGD realizują

jeszcze projekty współpracy, 
w tym także współpracy mię-
dzynarodowej. Do tej pory za-
warto sześć takich umów.

– Czy w 2018 roku zaplano-
wano kolejne nabory wnio-
sków dla potencjalnych be-
neficjentów PROW 2014-
-2020?
– Tak, w tym roku odbędą się
trzy nabory wniosków. Pierw-
szy, dwutygodniowy nabór
na inwestycje w obiekty peł-
niące funkcje kulturalne, roz-
poczyna się już 15 marca. 
O pomoc finansową mogą
ubiegać się gminy oraz gmin-
ne instytucje kultury. Na ten
cel przeznaczamy kwotę po-
nad 5 milionów złotych 
z perspektywą zwiększenia li-
mitu do 16 milionów zło-
tych, jeśli Komisja Europej-
ska zaakceptuje wniosko-
wane przez nas przesunięcie
niewykorzystanych środków
na wsparcie inwestycji w tar-
gowiska. Kolejne dwa nabo-
ry będą dotyczyć kształto-
wania przestrzeni publicznej
oraz ochrony zabytków i bu-
downictwa tradycyjnego.
Szczegółowe informacje na
ten temat, jak również for-
mularze wniosków, dostępne
są na stronie internetowej
www.dprow.umww.pl.
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423 miliony złotych. Jest to 
niebagatelna pomoc finansowa,
która realnie wpływa na poprawę

jakości życia mieszkańców obszarów
wiejskich w Wielkopolsce.


