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423 mln zł na wsparcie obszarów wiejskich
– Rozpoczęliśmy czwarty
rok realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Ile pieniędzy unijnych przeznaczył
dotychczas samorząd województwa na wsparcie wielkopolskiej wsi?
– Wielkopolska wdraża aktualny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich od lipca
2015 roku. Od tego czasu zakontraktowaliśmy blisko 270
milionów złotych ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na taką
kwotę opiewa wartość dotychczas zawartych 931
umów. Jeśli weźmiemy pod
uwagę również wkład krajowy,
to możemy mówić o kwocie
rzędu 423 milionów złotych.
Jest to niebagatelna pomoc finansowa, która realnie wpływa na poprawę jakości życia
mieszkańców obszarów wiejskich w Wielkopolsce. Beneficjenci złożyli już 561 wniosków o płatność. W większości przypadków oznacza to
faktyczne zakończenie inwestycji.

– Kto jest beneficjentem
środków rozdysponowywanych za pośrednictwem
Urzędu Marszałkowskiego?
Jakiego rodzaju działania
objęte są dofinansowaniem?
– Są trzy główne działania, które wdraża Samorząd Województwa Wielkopolskiego: inwestycje w środki trwałe, podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich oraz wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER.
Pierwsze z nich dotyczy operacji scalania gruntów. Z pomocy
finansowej na ten cel w wysokości około 1,5 miliona złotych
skorzysta powiat pleszewski,
który zrealizuje prace scaleniowe na terenie gminy Chocz w
miejscowości Kwileń. Jeśli chodzi o drugie działanie, to przeprowadziliśmy trzy nabory wniosków: w kwietniu 2016 r. na budowę i modernizację dróg lokalnych, w listopadzie 2016 r.
na gospodarkę wodno-ściekową oraz w kwietniu 2017 r. na
inwestycje w targowiska.
Na realizację inwestycji drogowych podpisałem w imieniu
województwa 150 umów z gmi-
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Z wicemarszałkiem województwa Krzysztofem Grabowskim rozmawia Adrian Kapuściński

nami i powiatami o łącznej
wartości około 111,5 miliona
złotych. W Wielkopolsce zostanie zrealizowanych co najmniej 58 operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Wartość kosztów kwalifikowalnych dla tych projektów to prawie 74 miliony złotych. W listopadzie 2017 r. zakontraktowaliśmy 10,5 miliona złotych na inwestycje
w targowiska lub obiekty przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Z tych pieniędzy skorzysta 15 wielkopolskich gmin.

– Wspomniał pan, że trzecim
działaniem jest tzw. inicjatywa LEADER. Na czym ona
polega i jak wygląda jej realizacja?
– Inicjatywa LEADER realizowana jest wspólnie z lokalnymi 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 nowego programu LGD opracowywały tzw. strategie rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność. Dokument ten

tegii. Do 2023 r. na ten cel
przeznaczymy około 320 milionów złotych. Dzięki temu
lokalne grupy działania mogą
przeprowadzać sukcesywnie
nabory wniosków, zgodnie
z przyjętą strategią i zaplanowanym harmonogramem.
Umowy podpisywane są
w Urzędzie Marszałkowskim
w Poznaniu. Dotychczas złożono 1385 wniosków oraz podpisano 638 umów o wartości
ponad 60 milionów złotych.
Beneficjentami są gminy, stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne, a także
przedsiębiorcy. Poza wdrażaniem strategii LGD realizują

423 miliony złotych. Jest to
niebagatelna pomoc finansowa,
która realnie wpływa na poprawę
jakości życia mieszkańców obszarów
wiejskich w Wielkopolsce.
wyznacza kluczowe kierunki
rozwoju danego obszaru.
W maju 2016 r. zawarto umowy ramowe na wdrażanie stra-

jeszcze projekty współpracy,
w tym także współpracy międzynarodowej. Do tej pory zawarto sześć takich umów.

– Czy w 2018 roku zaplanowano kolejne nabory wniosków dla potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020?
– Tak, w tym roku odbędą się
trzy nabory wniosków. Pierwszy, dwutygodniowy nabór
na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, rozpoczyna się już 15 marca.
O pomoc finansową mogą
ubiegać się gminy oraz gminne instytucje kultury. Na ten
cel przeznaczamy kwotę ponad 5 milionów złotych
z perspektywą zwiększenia limitu do 16 milionów złotych, jeśli Komisja Europejska zaakceptuje wnioskowane przez nas przesunięcie
niewykorzystanych środków
na wsparcie inwestycji w targowiska. Kolejne dwa nabory będą dotyczyć kształtowania przestrzeni publicznej
oraz ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego.
Szczegółowe informacje na
ten temat, jak również formularze wniosków, dostępne
są na stronie internetowej
www.dprow.umww.pl.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje powiatowe spotkania dla sołtysów.
Dyskusje dotyczą możliwości
pozyskania środków na inwestycje na obszarach wiejskich.
– Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
oferuje cały szereg możliwości
uzyskania pomocy finansowej
na realizację przedsięwzięć.
O środki europejskie mogą wnioskować m.in. gminy, sołectwa,
organizacje samorządowe, ale
również przedsiębiorcy. Warto
starać się o te pieniądze, warto
też zabiegać w swoich gminach
o konkretne inicjatywy potrzebne mieszkańcom sołectw – zachęca wicemarszałek Krzysztof
Grabowski.
Uczestnicy spotkań poznali
szczegółowe informacje na temat konkursów ogłaszanych
przez lokalne grupy działania
w ramach tzw. podejścia LEADER. LGD opracowały strate-

gie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, uzyskując na ich realizację około
320 milionów złotych. Kwota ta
jest stopniowo rozdysponowywana w wyniku rozstrzygnięć naborów wniosków przeprowadzanych 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 gospodarczej, budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, zachowanie dziedzictwa lokalnego czy też projekty grantowe.
– W 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosi trzy nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020. Pomoc finansowa w łącznej wysokości około 22 milionów złotych skierowana będzie do gmin
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Jak sięgnąć po unijne dofinansowanie?

Spotkanie sołtysów z powiatu ostrowskiego odbyło się w Wysocku Wielkim w gminie Ostrów Wlkp.
i ich jednostek organizacyjnych. Unijne wsparcie przeznaczamy na „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”,
„Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego”. Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony w marcu 2018 r. – wyjaśnia Izabela Mroczek, dyrektor Depar-

tamentu PROW w Urzędzie
Marszałkowskim.
Rozmowy z udziałem sołtysów
dotyczą również innych działań
realizowanych przez samorząd
województwa ze środków własnych. Dużym zainteresowaniem cieszy się regionalny program 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 milionów złotych. W programie
uczestniczy obecnie 1956 sołectw z terenu 185 gmin województwa wielkopolskiego.
– Do 15 lutego 2018 r.
przyjmowaliśmy wnioski w ramach VIII edycji konkursu

„Pięknieje Wielkopolska wieś”.
Każda gmina mogła wnioskować o dofinansowanie maksymalnie trzech projektów sołeckich. Ich zakres tematyczny
musiał dotyczyć zagospodarowania przestrzeni publicznej,
poprawiającej estetykę miejscowości lub zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz
tradycji społeczności lokalnych
– wymienia Dominik Bekasiak,
kierownik Oddziału Odnowy Wsi
w Departamencie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi UMWW. – Wysokość dotacji wynosi od 10 do 30
tysięcy złotych. W budżecie województwa na 2018 rok zabezpieczono kwotę 3,25 miliona złotych na realizację tego konkursu.
Spotkania z sołtysami odbywają się od początku tego roku.
Dotychczas przeprowadzono je
w 15 powiatach. Kolejne – w najbliższych tygodniach.
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