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66,7 miliona złotych to kwota
pomocy, którą samorząd wo-
jewództwa przyznał wielkopol-
skim gminom i zakładom ko-
munalnym na zadania z zakre-
su gospodarki wodno-ściekowej
w ramach PROW 2014-2020. 

Na terenie województwa re-
alizowanych jest 55 inwestycji
tego typu. Beneficjenci złożyli
do tej pory 43 wnioski o płat-
ność, część z nich dotyczy roz-
liczenia całości operacji. Ozna-
cza to, że wiele obiektów od-
dano już do użytku i służą one
mieszkańcom.

Fundusze zakontraktowane 
w ramach poddziałania pn. „In-
westycje związane z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbu-

dową wszystkich rodzajów ma-
łej infrastruktury, w tym inwe-
stycje w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” prze-
znaczone są na realizację za-
równo operacji liniowych, czyli
budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz sieci wodociągo-
wych, jak i na zadania o cha-
rakterze punktowym. Do tych
drugich zaliczyć można wszel-
kiego rodzaju prace związane 
z budową, przebudową lub roz-
budową stacji uzdatniania wody,
ujęć wody oraz budowę oczysz-
czalni ścieków, w tym przydo-
mowych. Refundacji podlegają
również koszty ogólne, bezpo-
średnio związane z przygoto-
waniem i realizacją inwestycji.

– Dzięki Programowi Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w Wielkopolsce
budowanych lub przebudowy-
wanych jest 113,5 km sieci wo-
dociągowej, 77 km sieci kana-
lizacji sanitarnej, 806 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków,
23 stacje uzdatniania wody, 
9 ujęć wody oraz 9 oczyszczal-
ni ścieków – mówi wicemar-
szałek województwa Krzysztof
Grabowski.

Blisko dwie trzecie kosztów
kwalifikowalnych zadań reali-
zowanych przez beneficjentów
programu finansowane jest ze
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich. Wyso-
kość pomocy wynosi do 2 mi-
lionów złotych na beneficjen-
ta w okresie realizacji progra-
mu, przy czym koszty kwalifi-
kowalne pojedynczej operacji
nie mogą przekroczyć 1 milio-
na euro. 

Zgodnie ze znowelizowanymi
przepisami realizacja zadań
dwuetapowych powinna za-
kończyć się w terminie 36 mie-
sięcy od momentu podpisania
przez beneficjenta umowy 
z Samorządem Województwa
Wielkopolskiego. 

Zakończenie ostatniej z 55
dofinansowanych inwestycji
możliwe jest zatem do połowy
2020 roku.

Samorządowcy inwestują w gospodarkę komunalną

Wójt gminy Tarnówka Jacek Mościcki dogląda budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu.
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Miliony na odnowę wielkopolskiej wsi
Beneficjenci PROW 2014-2020 uzyskali kolejne 12 mln zł na swoje zadania.

Wdrugiej połowie wrze-
śnia Zarząd Woje-
wództwa Wielkopol-

skiego podjął uchwały w spra-
wie ogłoszenia list informują-
cych o kolejności przysługiwa-
nia pomocy na operacje typu
„Kształtowanie przestrzeni pu-
blicznej” oraz „Ochrona zabyt-
ków i budownictwa tradycyjne-
go” w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Zatwierdzone
rozstrzygnięcia pozwoliły na
podpisanie umów z benefi-
cjentami. Ze środków europej-
skich skorzystają co najmniej
24 gminy.

– Jako wicemarszałek od-
powiedzialny za wdrażanie
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w województwie wielkopol-
skim podpisałem umowy 
z beneficjentami na łączną
kwotę blisko 12 milionów zło-
tych. Przyznane dofinanso-
wanie zostanie wykorzysta-
ne na zagospodarowanie
przestrzeni publicznej, budo-
wę chodników i oświetlenia
oraz rewitalizację obiektów
zabytkowych w wielu miej-
scowościach naszego regionu
– mówi wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski. – W paździer-
niku podpiszę też umowy do-
tyczące budowy i rozbudowy
świetlic wiejskich oraz do-
mów kultury. Na ten cel prze-

znaczamy około 18 milionów
złotych.

W zakresie „Kształtowania
przestrzeni publicznej” pozy-
tywnie oceniono 15 wniosków,
ale limit środków dla woje-
wództwa pozwolił aktualnie na
wsparcie 9 zadań. Umowy na
łączną kwotę 5,2 miliona zło-
tych podpisały: gmina Jarocin,
która zagospodaruje przestrzeń
publiczną w Łuszczanowie;
gmina Czerwonak realizująca
projekt pn. „Kupuj i wypoczy-
waj w Koziegłowach”; gmina
Chrzypsko Wielkie, która zbu-
duje ścieżki piesze wzdłuż linii
brzegowej Jeziora Chrzypskie-
go w Chrzypsku Wielkim; gmi-
na Łobżenica inwestująca 
w przestrzeń wzdłuż rzeki Łob-
żonka. 

Ponadto dotację z PROW
otrzymają: gmina Ceków-Kolo-
nia na zagospodarowanie prze-
strzeni w miejscowościach Mo-
rawin i Nowa Plewnia; gmina
Czempiń na budowę chodni-
ków, ścieżek rowerowych wraz
z oświetleniem w postaci lamp

solarnych i inteligentną ławką
solarną; gmina Kobyla Góra
na rewitalizację placu w cen-
trum Kobylej Góry i utworzenie

ciągu pieszo-rowerowego pro-
wadzącego do zapory zbiornika
„Blewązka”; gmina Wągrowiec

na zagospodarowanie centrum
wsi w Werkowie, Kopaszynie,
Wiśniewie, Mikołajewie i Przy-
siece oraz gmina Jaraczewo na

zagospodarowanie przestrzeni
we wsi Rusko. 

6,5 miliona złotych przyzna-
no z kolei gminom, które wnio-
skowały 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 te-
ren. Gmina Pyzdry otrzymała
dofinansowanie na zakup i re-
nowację dwóch zabytkowych
obiektów w Pyzdrach: Domu
Podcieniowego i wiatraka ho-
lendra. Gmina Pępowo zain-
westuje w renowację zabytko-
wego wiatraka wraz z urządze-
niem terenu na stanicę rowe-
rową, gmina Kleszczewo wy-
brała rewaloryzację zabytko-
wego parku dworskiego w Go-

warzewie,  a gmina Przemęt 
– remont elewacji budynku 
w Buczu wraz z zagospodaro-
waniem przestrzeni. 

Gmina Buk dotację z UE za-
inwestuje w przebudowę wiej-
skiego domu kultury w Dobie-
żynie, a gmina Suchy Las 
w przebudowę budynku dworca
kolejowego w Golęczewie. Gmi-
na Dąbie wykona renowację bu-
dynku ratusza miejskiego, gmi-
na Miejska Górka przebuduje
zabytkowy budynek szkolny 
w Konarach, gmina Bralin wy-
remontuje elewację budynku,
zrekonstruuje pierwotny ganek
i zbuduje podjazd dla osób po-
ruszających się na wózkach,
natomiast gmina Kazimierz wy-
kona remont i przebudowę pa-
łacu w Kaźmierzu. 

Pomoc finansowa w ramach
PROW 2014-2020 umożliwi
gminie Koźminek remont ka-
plicy ewangelickiej ze szkołą
parafialną i mieszkaniem kan-
tora oraz poprawę infrastruktury
zabytkowego parku w Koźmin-
ku, z kolei gmina Murowana
Goślina stawia na remont za-
bytkowego budynku szkoły 
w Uchorowie. Gmina Olszówka
przeprowadzi renowację zabyt-
kowego budynku szkoły pod-
stawowej w Głębokiem, nato-
miast gmina Zduny wybrała
prace remontowo-konserwa-
torskie zabytkowego kościoła
poewangelickiego w Zdunach.

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.
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6,5 miliona złotych przyznano
gminom na ochronę zabytków.

Pierwszy „kamień milowy” za nami
Do końca 2018 r. w Wielkopolsce zakontraktowano 141,5 mln zł na realizację strategii rozwoju 
lokalnego. Dzięki temu powstało 800 nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Jednym z podstawowych 
celów Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 jest zwiększe-
nie zatrudnienia na terenach 
wiejskich. W jego osiągnięciu 
do 2023 roku pomóc ma 320 
milionów złotych przeznaczo-
nych na wsparcie wdrażania 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność w ramach tzw. podejścia 
LEADER.

LEADER to szczególny ro-
dzaj pomocy. Umożliwia decy-
dowanie na poziomie lokalnym 
o tym, jakiego rodzaju przed-
sięwzięcia warto wesprzeć do-
finansowaniem z Unii Europej-
skiej. We wdrażanie LEADERA 
w naszym regionie zaangażo-
wanych jest 29 lokalnych grup 
działania (LGD) oraz samorząd 
województwa. W Urzędzie Mar-
szałkowskim w Poznaniu oce-
niane są wnioski (składane 
przez beneficjentów do LGD) 
i podpisywane są umowy o do-
finansowanie. 

Na początku programu każ-
da z grup działania opraco-
wała swoją własną strategię, 
czyli wizję rozwoju lokalne-
go. W niej wskazane są prio-
rytetowe obszary wymagają-
ce szczególnego wsparcia fi-
nansowego. Strategie powsta-
wały przy współudziale trzech 
sektorów: społecznego, pub-
licznego i gospodarczego. 
W maju 2016 roku LGD pod-
pisały umowy ramowe na rea-
lizację tych strategii i od tego 
momentu cyklicznie ogłaszają 
nabory wniosków, o których in-
formują m.in. na swoich stro-
nach internetowych. 

Więcej na strategie

Z końcem 2018 roku przyszedł 
czas na pierwsze podsumowa-
nie dotychczasowych działań 
w ramach podejścia LEADER. 
Lokalne grupy działania zo-
bowiązane były do osiągnię-
cia „kamieni milowych”. Te 
mierzone są m.in. wartością 
zakontraktowanych środków 
w ramach umów podpisanych 
z beneficjentami, którzy złożyli 
swoje wnioski w biurach LGD. 
„Kamienie milowe” biorą także 
pod uwagę wskaźniki ilościo-
we, takie jak liczba utworzo-

nych miejsc pracy czy liczba 
wybudowanej infrastruktury. 

– Niemal wszystkie LGD, 
realizujące w województwie 
wielkopolskim strategie roz-
woju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, osiągnę-
ły pierwszy „kamień milowy”. 
12 grup zrealizowało wskaźniki 
na bardzo wysokim poziomie 
– mówi wicemarszałek woje-
wództwa Krzysztof Grabowski. 
– W Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi pojawiła się za-
powiedź dodatkowych środ-
ków dla najsprawniej działa-
jących LGD. Mogą one liczyć 
na 11-procentowe zwiększe-
nie budżetu przewidzianego na 
realizację strategii. Oznacza to 
dodatkowe miliony złotych na 
rozwój wielkopolskiej wsi w ra-
mach podejścia LEADER.

Z analizy wskaźników, któ-
re były brane pod uwagę przy 
ocenie osiągnięcia „kamienia 
milowego”, wynika, że w Wiel-
kopolsce – dzięki funduszom 
pochodzącym z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 – powsta-
ło dotychczas 800 nowych 
miejsc pracy. Przy zaangażo-
waniu środków unijnych uda-
ło się też utrzymać istniejący 
stan zatrudnienia w firmach, 
które pozyskały pieniądze na 
rozwijanie swojej działalności. 
Weryfikacja wykonania drugie-
go „kamienia milowego” za-
planowana jest na 2021 rok.

LEADER w liczbach

Jak obecnie wyglądają naj-
ważniejsze liczby dotyczące 
działania LEADER w Wielko-
polsce? 1046 to liczba umów 
podpisanych dotychczas przez 
samorząd województwa z be-
neficjentami. Wartość tych 
umów to 147,2 miliona zło-
tych. 

Dzięki pomocy finansowej 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
-2020 mieszkańcy obszarów 
wiejskich naszego regionu po-
dejmują działalność gospo-
darczą. Swój biznes otworzy-
ło 383 przedsiębiorców, którzy 
otrzymali łącznie 24,2 miliona 
złotych. Fundusze kierowane 
są również do firm, które chcą 

rozwinąć swoją działalność. 
O pomoc finansową w tym za-
kresie skutecznie aplikowało 
dotychczas 248 podmiotów: 
osoby fizyczne prowadzące bi-
znes, spółki prawa handlowe-
go oraz spółdzielnie. W wyni-
ku zawartych umów Samorząd 
Województwa Wielkopolskie-
go przeznaczył na ten cel 37,8 
miliona złotych.

Fundusze unijne w ramach 
podejścia LEADER przeznaczo-
ne są również na realizację za-
dań o charakterze niekomer-
cyjnym. Korzystają z nich gmi-
ny, powiaty, instytucje kultu-
ry, kościoły, a także fundacje 
i stowarzyszenia. Tym instytu-
cjom przyznano do tej pory do-
finansowanie na łączną kwotę 
75,8 miliona złotych. 

Dodatkowo same lokalne 
grupy działania pozyskują fun-
dusze na realizację projektów 
grantowych, pozwalających na 
sfinansowanie większej licz-
by drobnych przedsięwzięć, 
a także na finansowanie pro-
jektów własnych. Do końca 
marca 2019 roku wielkopol-
skie LGD podpisały 63 umo-
wy przyznające środki na gran-
ty i projekty własne. Wartość 
tych umów wynosi łącznie 9,4 
miliona złotych.

Jak uzyskać pomoc?

O pomoc finansową na rea-
lizację zadań na obszarach 
wiejskich można starać się za 
pośrednictwem lokalnej gru-
py działania, właściwej dla 
miejsca zamieszkania osoby, 
siedziby firmy lub instytucji 
ubiegającej się o dofinanso-
wanie. LGD ogłaszają nabo-
ry wniosków zgodnie z har-
monogramami publikowanymi 
na swoich stronach interne-
towych. Uwzględniają one za-
kres wsparcia, którego dotyczy 
konkurs, oraz limity środków 
w ramach naboru. Aby otrzy-
mać dofinansowanie, nale-
ży złożyć wniosek na opera-
cję zgodną z lokalną strategią 
rozwoju, przyjętą do realizacji 
w danej LGD. 

O pieniądze na podejmowa-
nie działalności gospodarczej 
mogą ubiegać się pełnoletnie 

osoby fizyczne, zamieszkujące 
obszary wiejskie, które nie są 
ubezpieczone w KRUS. Warun-
kiem uzyskania wsparcia jest 
utrzymanie działalności przez 
okres co najmniej dwóch lat. 
Pomoc przyznawana jest w for-
mie zryczałtowanej premii, co 
oznacza, że beneficjent uzy-
skuje pieniądze przed ponie-
sieniem kosztów związanych 
z rozpoczęciem działalności.

Fundusze unijne na rozwija-
nie działalności gospodarczej 
skierowane są do mikroprzed-
siębiorstw oraz małych firm, 
które prowadziły swoją dzia-
łalność przez co najmniej 365 
dni w okresie trzech lat przed 
złożeniem wniosku. 

Pieniądze można otrzymać 
m.in. na wykonanie robót bu-
dowlanych, zakup maszyn 
i sprzętu, pokrycie kosztów 
oprogramowania komputero-
wego, najmu lub dzierżawy wy-
posażenia, maszyn i nierucho-
mości. Uzyskanie dofinansowa-
nia na rozwój przedsiębiorczo-
ści wiąże się z koniecznością 
zatrudnienia co najmniej jedne-
go pracownika oraz utrzymanie 
stanu zatrudnienia przez okres 
minimum trzech lat. Wsparcie 
przyznaje się w formie refun-
dacji, w wysokości do 70 proc. 
kosztów kwalifikowalnych.

– Wysokość pomocy finan-
sowej zależy od limitów usta-
lonych w LSR. Na podejmowa-
nie działalności gospodarczej 
można uzyskać do 100 tysięcy 
złotych, z kolei na rozwijanie 
działalności maksymalnie 300 
tysięcy złotych – mówi Izabe-
la Mroczek, dyrektor Departa-
mentu PROW UMWW.

Jednostki samorządu teryto-
rialnego, fundacje i stowarzy-
szenia uzyskują z kolei dotacje 
na realizację przede wszystkim 
takich zadań, jak budowa lub 
przebudowa ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej lub kulturalnej, 
a więc m.in. placów zabaw, 
boisk, skateparków, ścieżek 
rowerowych, świetlic wiejskich 
oraz wiat rekreacyjnych. Pie-
niądze pochodzące z unijnego 
dofinansowania w ramach re-
alizacji lokalnych strategii roz-
woju trafiają też na renowację 
zabytków oraz realizację pro-
jektów grantowych.

Jednym z beneficjentów PROW 2014-2020 w ramach LEADERA 
jest parafia pw. św. Jakuba Większego w Gromadnie.  
27 marca wicemarszałek Krzysztof Grabowski i ks. proboszcz 
Andrzej Kalita podpisali umowę na przeprowadzenie prac 
restauratorskich i konserwatorskich w kościele w Gromadnie. 
Na zdjęciu również dyrektor Departamentu PROW UMWW 
Izabela Mroczek.
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Nowa linia technologiczna w firmie STAN w Czajkowie pozwala 
na butelkowanie soków z kiszonej kapusty i kiszonych 
ogórków, czyli produktów ubocznych kiszenia warzyw. Wpływa 
to na racjonalizację wykorzystania surowca. Inwestycja 
została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków 
LEADERA w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.
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Podejmowanie działalności gospodarczej 383
Rozwijanie działalności gospodarczej 248
Projekty niekomercyjne 352
Granty i operacje własne LGD 63

24 244 000 zł;  
383 umowy 

 37 782 796 zł; 248 
umów 

75 786 622 zł;  
352 umowy 

9 381 613 zł;  
63 umowy 

Podejmowanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej

Projekty niekomercyjne Granty i operacje własne LGD

Umowy podpisane w ramach LEADERA PROW 2014-2020. 
Opracowanie własne JR KSOW w Wielkopolsce.


