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promocja PROW

Miliony na odnowę wielkopolskiej wsi
drugiej połowie września Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwały w sprawie ogłoszenia list informujących o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu
„Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Zatwierdzone
rozstrzygnięcia pozwoliły na
podpisanie umów z beneficjentami. Ze środków europejskich skorzystają co najmniej
24 gminy.
– Jako wicemarszałek odpowiedzialny za wdrażanie
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w województwie wielkopolskim podpisałem umowy
z beneficjentami na łączną
kwotę blisko 12 milionów złotych. Przyznane dofinansowanie zostanie wykorzystane na zagospodarowanie
przestrzeni publicznej, budowę chodników i oświetlenia
oraz rewitalizację obiektów
zabytkowych w wielu miejscowościach naszego regionu
– mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski. – W październiku podpiszę też umowy dotyczące budowy i rozbudowy
świetlic wiejskich oraz domów kultury. Na ten cel prze-
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znaczamy około 18 milionów
złotych.
W zakresie „Kształtowania
przestrzeni publicznej” pozytywnie oceniono 15 wniosków,
ale limit środków dla województwa pozwolił aktualnie na
wsparcie 9 zadań. Umowy na
łączną kwotę 5,2 miliona złotych podpisały: gmina Jarocin,
która zagospodaruje przestrzeń
publiczną w Łuszczanowie;
gmina Czerwonak realizująca
projekt pn. „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach”; gmina
Chrzypsko Wielkie, która zbuduje ścieżki piesze wzdłuż linii
brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim; gmina Łobżenica inwestująca
w przestrzeń wzdłuż rzeki Łobżonka.
Ponadto dotację z PROW
otrzymają: gmina Ceków-Kolonia na zagospodarowanie przestrzeni w miejscowościach Morawin i Nowa Plewnia; gmina
Czempiń na budowę chodników, ścieżek rowerowych wraz
z oświetleniem w postaci lamp

FOT. ARCHIWUM UMWW

Beneficjenci PROW 2014-2020 uzyskali kolejne 12 mln zł na swoje zadania.

Podpisywanie umowy na wsparcie z PROW w Kobylej Górze. Od prawej radny województwa
Mikołaj Grzyb, wicemarszałek Krzysztof Grabowski, burmistrz Wiesław Berski oraz skarbnik
gminy Ilona Bochyńska.
ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do zapory zbiornika
„Blewązka”; gmina Wągrowiec

6,5 miliona złotych przyznano
gminom na ochronę zabytków.
solarnych i inteligentną ławką
solarną; gmina Kobyla Góra
na rewitalizację placu w centrum Kobylej Góry i utworzenie

na zagospodarowanie centrum
wsi w Werkowie, Kopaszynie,
Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece oraz gmina Jaraczewo na

zagospodarowanie przestrzeni
we wsi Rusko.
6,5 miliona złotych przyznano z kolei gminom, które wnioskowały o przyznanie pomocy
w zakresie „Ochrony zabytków
i budownictwa tradycyjnego”.
Na te zadania podpisano 15
umów. Pieniądze unijne trafią
do gminy Nekla, która m.in.
przebuduje część pomieszczeń
byłego pałacu, udostępniając
w budynku izbę pamięci i za-

gospodarowując okoliczny teren. Gmina Pyzdry otrzymała
dofinansowanie na zakup i renowację dwóch zabytkowych
obiektów w Pyzdrach: Domu
Podcieniowego i wiatraka holendra. Gmina Pępowo zainwestuje w renowację zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową, gmina Kleszczewo wybrała rewaloryzację zabytkowego parku dworskiego w Go-

warzewie, a gmina Przemęt
– remont elewacji budynku
w Buczu wraz z zagospodarowaniem przestrzeni.
Gmina Buk dotację z UE zainwestuje w przebudowę wiejskiego domu kultury w Dobieżynie, a gmina Suchy Las
w przebudowę budynku dworca
kolejowego w Golęczewie. Gmina Dąbie wykona renowację budynku ratusza miejskiego, gmina Miejska Górka przebuduje
zabytkowy budynek szkolny
w Konarach, gmina Bralin wyremontuje elewację budynku,
zrekonstruuje pierwotny ganek
i zbuduje podjazd dla osób poruszających się na wózkach,
natomiast gmina Kazimierz wykona remont i przebudowę pałacu w Kaźmierzu.
Pomoc finansowa w ramach
PROW 2014-2020 umożliwi
gminie Koźminek remont kaplicy ewangelickiej ze szkołą
parafialną i mieszkaniem kantora oraz poprawę infrastruktury
zabytkowego parku w Koźminku, z kolei gmina Murowana
Goślina stawia na remont zabytkowego budynku szkoły
w Uchorowie. Gmina Olszówka
przeprowadzi renowację zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem, natomiast gmina Zduny wybrała
prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła
poewangelickiego w Zdunach.

66,7 miliona złotych to kwota
pomocy, którą samorząd województwa przyznał wielkopolskim gminom i zakładom komunalnym na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
w ramach PROW 2014-2020.
Na terenie województwa realizowanych jest 55 inwestycji
tego typu. Beneficjenci złożyli
do tej pory 43 wnioski o płatność, część z nich dotyczy rozliczenia całości operacji. Oznacza to, że wiele obiektów oddano już do użytku i służą one
mieszkańcom.
Fundusze zakontraktowane
w ramach poddziałania pn. „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbu-

dową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” przeznaczone są na realizację zarówno operacji liniowych, czyli
budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych, jak i na zadania o charakterze punktowym. Do tych
drugich zaliczyć można wszelkiego rodzaju prace związane
z budową, przebudową lub rozbudową stacji uzdatniania wody,
ujęć wody oraz budowę oczyszczalni ścieków, w tym przydomowych. Refundacji podlegają
również koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

FOT. UG TARNÓWKA

Samorządowcy inwestują w gospodarkę komunalną

Wójt gminy Tarnówka Jacek Mościcki dogląda budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu.

– Dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w Wielkopolsce
budowanych lub przebudowywanych jest 113,5 km sieci wodociągowej, 77 km sieci kanalizacji sanitarnej, 806 przydomowych oczyszczalni ścieków,
23 stacje uzdatniania wody,
9 ujęć wody oraz 9 oczyszczalni ścieków – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof
Grabowski.
Blisko dwie trzecie kosztów
kwalifikowalnych zadań realizowanych przez beneficjentów
programu finansowane jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich. Wysokość pomocy wynosi do 2 milionów złotych na beneficjenta w okresie realizacji programu, przy czym koszty kwalifikowalne pojedynczej operacji
nie mogą przekroczyć 1 miliona euro.
Zgodnie ze znowelizowanymi
przepisami realizacja zadań
dwuetapowych powinna zakończyć się w terminie 36 miesięcy od momentu podpisania
przez beneficjenta umowy
z Samorządem Województwa
Wielkopolskiego.
Zakończenie ostatniej z 55
dofinansowanych inwestycji
możliwe jest zatem do połowy
2020 roku.
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