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17,5
miliona
złotych wielkopolskiej
na świetlice wsi
Miliony
na odnowę
Szkolenie
dla LGD

36 gmin i podległych im instytucji kultury skorzysta z dofinansowania
Beneficjenci zPROW
uzyskali kolejne 12 mln zł na swoje zadania.
udzielonego
PROW2014-2020
2014-2020.

znaczamy około 18 milionów
pewniające pokrycie w co najzłotych.
mniej 50 proc. ich zapotrzeboW zakresie „Kształtowania
wanie na energię elektryczną
przestrzeni publicznej” pozylub cieplną.
tywnie oceniono 15 wniosków,
Kryteria regionalne stanoale limit środków dla wojewiące element oceny punkwództwa pozwolił aktualnie na
towej wniosków premiowały
wsparcie 9 zadań. Umowy na
małe miejscowości, w których
łączną kwotę 5,2 miliona złow poprzedniej perspektywie
tych podpisały: gmina Jarocin,
finansowej nie zrealizowano
która zagospodaruje przestrzeń
tego typu inwestycji. Dziępubliczną w Łuszczanowie;
ki temu wsparcie ze środków
gmina Czerwonak realizująca
PROW 2014-2020 jest dystryprojekt pn. „Kupuj i wypoczybuowane równomiernie na obwaj w Koziegłowach”; gmina
szarze województwa. DodatChrzypsko Wielkie, która zbukowe punkty przyznawano też,
duje ścieżki piesze wzdłuż linii
Beneficjentem PROW 2014-2020 jest gmina Wijewo. Wójt Mieczysław Drożdżyński jeżeli w planowanych do budobrzegowej Jeziora Chrzypskiei skarbnik Elżbieta Molicka podpisali umowę z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim wy lub przebudowy obiektach
go w Chrzypsku Wielkim; gmio dofinansowanie przebudowy dwóch wiejskich domów kultury. Na zdjęciu również Izabela założono prowadzenie zajęć
na Łobżenica inwestująca
artystycznych, nauki języków
Mroczek, dyrektor Departamentu PROW UMWW.
w przestrzeń wzdłuż rzeki Łobobcych, zajęć opiekuńczo-wyżonka.
Kwota ta umożliwiła pod- dziec, Buk, Złotów, Wągrowiec, kwalifikowalnych przy limicie chowawczych lub innych iniPonadto dotację z PROW
pisanie przez samorząd wo- Zduny, Kiszkowo, Dolsk, Ple- 500 tys. zł na miejscowość) cjatyw społecznych oraz dootrzymają: gmina Ceków-Kolo- Podpisywanie umowy na wsparcie z PROW w Kobylej Górze. Od prawej radny województwa
jewództwa 36 umów z bene- szew,
Osieczna, Wieleń, Turek, obejmuje budowę, przebudo- datkowo inicjatyw skierowania na zagospodarowanie prze- Mikołaj Grzyb, wicemarszałek Krzysztof Grabowski, burmistrz Wiesław Berski oraz skarbnik
ficjentami. Kolejne projekty Łobżenica, Wijewo, Kleczew, wę lub wyposażenie obiektów nych do osób w wieku poniżej
strzeni w miejscowościach Mo- gminy Ilona Bochyńska.
z listy też nie są bez szans na Śrem, Powidz, Przygodzice, Ol- budowlanych pełniących funk- 30 lat i osób w wieku przekrarawin i Nowa Plewnia; gmina
przyznanie pomocy, ale zale- szówka, Krajenka, Wierzbinek, cje kulturalne, w tym świetlic czającym 50 lat.
Czempiń na budowę chodni- ciągu pieszo-rowerowego pro- zagospodarowanie przestrzeni gospodarowując okoliczny teNa zrealizowanie zaplanoży to od zgody ministerstwa Damasławek, Dobra, Babiak, i domów kultury. Zdecydowaren. Gmina Pyzdry otrzymała
ków, ścieżek rowerowych wraz wadzącego do zapory zbiornika we wsi Rusko.
na przesunięcie powstałych Krotoszyn, Szczytniki, Ślesin, na większość dofinansowa- wanych inwestycji beneficjenci
6,5 miliona złotych przyzna- dofinansowanie na zakup i rez oświetleniem w postaci lamp „Blewązka”; gmina Wągrowiec
oszczędności w ramach in- Strzałkowo, Budzyń oraz ośrod- nych inwestycji dotyczy bu- programu mają maksymalnie
no z kolei gminom, które wnio- nowację dwóch zabytkowych
nych działań.
ki kultury w Łeknie (gm. Wągro- dowy lub przebudowy świetlic 24 miesiące od dnia zawarcia
skowały o przyznanie pomocy obiektów w Pyzdrach: Domu
wiec), Rychwale
i Wieleniu.
Na liście beneficjentów
zna-złotych
wiejskich. Część oddanych do umowy. Przed nimi etap wybo6,5
miliona
przyznano
w zakresie „Ochrony zabytków Podcieniowego i wiatraka holazły się gminy: Lądek, Dąbie,
Zakres wsparcia inwesty- użytku obiektów wyposażona ru wykonawców oraz realizacja
i budownictwa tradycyjnego”. lendra. Gmina Pępowo zaingminom
zabytków.
Krobia, Czempiń,
Kłodawa,na
Gro-ochronę
cji (do 63,63
proc. kosztów będzie w mikroinstalacje za- i rozliczenie zadań.
Na te zadania podpisano 15 westuje w renowację zabytkoumów. Pieniądze unijne trafią wego wiatraka wraz z urządzesolarnych i inteligentną ławką na zagospodarowanie centrum do gminy Nekla, która m.in. niem terenu na stanicę rowesolarną; gmina Kobyla Góra wsi w Werkowie, Kopaszynie, przebuduje część pomieszczeń rową, gmina Kleszczewo wyna rewitalizację placu w cen- Wiśniewie, Mikołajewie i Przy- byłego pałacu, udostępniając brała rewaloryzację zabytkotrum Kobylej Góry i utworzenie siece oraz gmina Jaraczewo na w budynku izbę pamięci i za- wego parku dworskiego w Gogrodową produkcję serów krowich, sprzedając je pod marką
„Sery Lutomierskie z Gór Sowich”. Goście z Wielkopolski
mogli nie tylko posłuchać opowieści na temat historii i organizacji
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Jak rozwijać sprzedaż bezpośrednią w przyzagrodowych serowarniach?
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Samorządowcy inwestują w gospodarkę komunalną

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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