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Chcą inwestować
w lokalne drogi
124 wnioski o łącznej war-
tości ponad 111 milionów 
złotych wpłynęły do Urzędu 
Marszałkowskiego w Pozna-
niu w ramach majowego na-
boru na operacje pn. „Budo-
wa lub modernizacja dróg lo-
kalnych”. 

Pomoc finansowa na ten cel 
pochodzi z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 z działania „Pod-
stawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich”. Pula 
dostępnych środków wynosi 
30 milionów złotych. Z tych 
pieniędzy mogą skorzystać 
gminy, powiaty lub ich związki.

– Już po raz drugi przezna-
czamy konkretną pulę środ-
ków z PROW 2014-2020 na 
rozwój infrastruktury drogowej 
w mniejszych miejscowościach 
naszego regionu. Poprzedni 
nabór odbył się w 2016 roku 
i pozwolił na dofinansowa-
nie 148 projektów na łączną 
kwotę 106 milionów złotych. 
Umożliwiło to wybudowanie lub 
modernizację około 270 kilo-
metrów dróg gminnych i po-
wiatowych w całej Wielkopol-
sce – mówi Krzysztof Grabow-
ski, wicemarszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego.

Tegoroczny konkurs doty-
czący budowy lub moderniza-
cji dróg lokalnych trwał od 6 do 
20 maja. Inwestycje, na które 
przewidziano wsparcie finan-
sowe z Unii Europejskiej, doty-
czą przede wszystkim budowy 
lub przebudowy dróg, ale fun-
dusze mogą być wykorzysta-
ne również na stworzenie in-
frastruktury towarzyszącej, tj. 
kanalizacji sanitarnej i chodni-
ków. Biorąc pod uwagę kate-
gorie dróg publicznych, prace 
będą prowadzone w obrębie 
dróg gminnych oraz powiato-
wych.

Ocena wniosków przebiega 
dwuetapowo. Najpierw przy-
znawane są punkty zgodnie 
z kryteriami określonymi 
w rozporządzeniu ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi. Na 
tej podstawie powstaje lista 
operacji, na której znajdują 
się projekty ocenione na co 
najmniej 8 punktów. Dalszej 
szczegółowej analizie podle-
gać będą tylko te aplikacje, 
które zmieszczą się w puli 
środków, ustalonej jako 150 
proc. limitu pieniędzy dla Wiel-
kopolski (45 mln zł). 

Podpisanie umów z benefi-
cjentami tego działania zapla-
nowano na jesień 2019 roku.

Zacięta rywalizacja sołectw w Bobrownikach
30 czerwca w Bobrownikach 
w gminie Grabów nad Prosną 
odbył się X Turniej Sołectw. 
Plenerową imprezę dofinan-
sowano ze środków Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich 
w ramach konkursu dla part-
nerów KSOW.

– Dzięki dotacji z funduszy 
europejskich mogliśmy nadać 
wyjątkową rangę dziesiątej, ju-
bileuszowej edycji zmagań so-
łectw naszej gminy. Uczestni-
cy rywalizowali o atrakcyjne 
nagrody – mówi Maksymilian 
Ptak, burmistrz Grabowa nad 
Prosną. – Wydarzenie przyczy-
niło się do zintegrowania spo-
łeczności, ale było też okazją 
do kultywowania tradycji i za-
chowania obyczajów, które 

nie powinny ulec zapomnie-
niu. Chcieliśmy również spra-
wić, żeby mieszkańcy naszej 
gminy poczuli dumę z miejsca 
swojego zamieszkania.

Drużyny sołeckie rywalizo-
wały w konkursie wiedzy o hi-
storii regionu oraz w kon-
kurencjach wymagających 
sprawności fizycznej i kreatyw-

ności. W zmaganiach uczest-
niczyło 16 drużyn: Bobrowniki, 
Bukownica, Chlewo, Dębicze, 
Giżyce, Grabów nad Prosną, 
Grabów-Pustkowie, Grabów-
-Wójtostwo, Kopeć, Książeni-
ce, Kuźnica Bobrowska, Mar-
szałki, Palaty, Skrzynki, Smol-
niki i Zawady.  

Przygotowano też część 
kulturalną, a w niej prezenta-
cje lokalnych grup artystycz-
nych, animacje dla dzieci oraz 
wspólną biesiadę. Uczestnicy 
wydarzenia mogli również od-
wiedzić stoiska wystawienni-
cze promujące miejscowych 
twórców, w tym stoiska z lo-
kalnymi potrawami i wyroba-
mi z naturalnych produktów, 
takich jak sery czy miody. 

Na uwagę zasługiwały ku-
linarne specjały południowej 
Wielkopolski, przygotowane 
przez panie z kół gospodyń 
wiejskich. Przygotowano tak-
że wystawy prezentujące daw-
ne urządzenia wykorzystywane 
w rolnictwie i gospodarstwie 
domowym.

Projekt pn. „X Turniej So-
łectw integruje, smakuje, 
promuje” zorganizowano przy 
współpracy partnerów Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich, 
miasta i gminy Grabów nad 
Prosną, Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju Miasta i Gmi-
ny Grabów nad Prosną, Sto-
warzyszenia Rozwoju wsi Bo-
browniki oraz Centrum Kultury 
w Grabowie nad Prosną.

Przedstawiciele sołectw musieli zmierzyć się m.in. z konku-
rencją polegającą na dojeniu krowy.  
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Gdzie będą nowe wiejskie świetlice?
8,5 mln zł z PROW wesprze inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.

Do końca czerwca 2019 
r. wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski podpisał 

19 kolejnych umów z przed-
stawicielami gmin oraz insty-
tucji kulturalnych. Przyznana 
pomoc zostanie wykorzystana 
w głównej mierze na budowę, 
rozbudowę lub modernizację 
świetlic wiejskich w miejsco-
wościach liczących do 5000 
mieszkańców. 

– Przyznane dofinansowanie 
to często efekt starań wielu 
mieszkańców, lokalnych lide-
rów, którzy widzą potrzeby swo-
ich społeczności i skutecznie 
zabiegają o środki zewnętrzne 
na realizację zadań. Dobrym 
przykładem pokazującym te 
działania są świetlice wiej-
skie, które dzięki funduszom 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
są budowane od podstaw lub 
przebudowywane – mówi wi-
cemarszałek województwa 
Krzysztof Grabowski. – Chcąc 
osobiście podziękować miesz-
kańcom wsi, w których prze-
prowadzane będą inwestycje, 
zdecydowaliśmy, że umowy po-
winny być w miarę możliwości 
podpisywane właśnie w tych 
miejscowościach, których do-
tyczą. Jest to doskonała okazja 
do promocji funduszy europej-
skich i pokazania ich bezpo-
średniego oddziaływania.

Przypomnijmy, że w ramach 
naboru wniosków na inwesty-

cje w obiekty pełniące funk-
cje kulturalne, który odbył się 
wiosną 2018 roku, w ubiegłym 
roku podpisano 37 umów. Na 
tyle pozwalał dostępny wów-
czas limit środków. Dzięki prze-
sunięciom funduszy pomiędzy 
działaniami PROW pojawiła się 
jednak możliwość dofinanso-
wania pozostałych zadań, któ-
re znalazły się na liście zaak-
ceptowanej przez Zarząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

Łączna wysokość wspar-
cia przyznanego do tej pory 
wielkopolskim beneficjentom 
PROW 2014-2020 na inwe-
stycje związane ze świetlicami 
oraz wiejskimi domami kultu-
ry wynosi 26 milionów złotych.

W gronie beneficjentów zna-
lazła się m.in. gmina Malanów 
z powiatu tureckiego, która wy-

buduje świetlicę wiejską w Ce-
lestynach. W położonym nie-
opodal Tuliszkowie rozbudowa-
ny zostanie budynek po byłym 
dworcu kolejowym z przezna-
czeniem na bibliotekę, a gmina 
Brudzew zainwestuje w przebu-
dowę świetlicy w miejscowości 
Tarnowa. W trzech miejscowoś-
ciach w gminie Kościelec w po-
wiecie kolskim wykonane zosta-
ną prace związane z inwestycja-
mi w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne. Świetlice wiejskie 
w Dobrowie, Ruszkowie Pierw-
szym i Turach zostaną przebu-
dowane i wyposażone. Gmina 
Grzegorzew wybuduje świetlicę 
i zagospodaruje teren w miej-
scowości Grodna. Beneficjen-
tami PROW 2014-2020 w tym 
działaniu są też gminy Golina 
i Wilczyn z powiatu konińskie-

go. Pierwsza przebuduje i wypo-
saży Dom Kultury w Golinie na 
potrzeby prowadzenia edukacji 
kulturalnej, a druga przebuduje 
i wyposaży budynek GOK w Wil-
czynie wraz z zagospodarowa-
niem okolicznego terenu. 

Fundusze unijne trafiły rów-
nież do gmin południowej Wiel-
kopolski. W powiecie ostrze-
szowskim środki pozyska-
ły: gmina Kobyla Góra, która 
przeznaczy je na rozbudowę 
z przebudową świetlicy wiej-
skiej we wsi Mostki; gmina 
Kraszewice, która zmoderni-
zuje budynek OSP w Krasze-
wicach; miasto i gmina Grabów 
nad Prosną, która przebuduje 
świetlicę wiejską w Książeni-
cach wraz z zagospodarowa-
niem terenu. Z kolei gmina 
Sośnie z powiatu ostrowskie-

go otrzymała dofinansowanie 
na przebudowę i rozbudowę 
świetlicy w Granowcu, a gmi-
na Łęka Opatowska z powia-
tu kępińskiego – na rozbu-
dowę z przebudową budynku 
OSP z Trzebieniu. Beneficjen-
tem funduszy unijnych jest też 
gmina Czermin w powiecie 
pleszewskim, która doposaży 
Ośrodek Kultury w Żegocinie.

Nowe oraz zmodernizowane 
obiekty pełniące funkcje kultu-
ralne powstaną w zachodniej 
i południowo-zachodniej czę-
ści regionu: na terenie gminy 
Wolsztyn, w Zemsku i Strzępi-
niu w gminie Granowo (powiat 
grodziski), we wsiach Dąbro-
wa i Gostkowo położonych na 
terenie gminy Miejska Górka 
(powiat rawicki), a także w Gro-
nówku w gminie Lipno (powiat 
leszczyński).

W gronie beneficjentów 
PROW 2014-2020 znalazły 
się również gminy z północy 
Wielkopolski. Gmina Zakrzewo 
z powiatu złotowskiego wybu-
duje salę wiejską w Śmiardowie 
Złotowskim, a gmina Szydłowo 
z powiatu pilskiego – świetlicę 
wiejską w Jaraczewie. Dofinan-
sowanie otrzymało też Muzeum 
Narodowe Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie, które przeznaczy środki 
na rozbudowę ekspozycji doty-
czącej rybołówstwa śródlądo-
wego i przebudowę wejść do 
Domu Młynarza.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał umowę z wójtem Adamem Kopisem w budynku 
OSP Trzebień w gminie Łęka Opatowska. Miejscowy samorząd pozyskał na remont obiektu 
kwotę 500 tysięcy złotych z PROW.

FO
T.

 A
RC

h
Iw

U
M

 U
M

w
w


