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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.

Konkurs dla 
partnerów KSOW
Na styczeń 2019 roku zapla-
nowano rozpoczęcie nabo-
ru wniosków w ramach kon-
kursu nr 3/2019 dla partne-
rów Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. 

W  grudniu  2018  r.  Mini-
sterstwo Rolnictwa  i Rozwo-
ju Wsi ogłosi regulamin kon-
kursu, ustalając dokładny ter-
min, w którym będzie można 
aplikować o środki finansowe 
na realizację zadań na obsza-
rach wiejskich w 2019 roku. 
Województwo  wielkopolskie 
przeznaczy na ten cel kwotę 
663 tysiący złotych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Pieniądze zostaną przezna-
czone na szkolenia, konferen-
cje, konkursy, wyjazdy studyj-
ne, imprezy plenerowe, udział 
w targach czy też publikacje 
poświęcone sprzedaży bezpo-
średniej  produktów  rolnych, 
dobrych praktyk PROW 2014-
-2020 lub promocji wielkopol-
skiej wsi. 

Tematyka zgłoszonych pro-
jektów musi być ściśle zwią-
zana z zakresem działalności 
KSOW, czyli m.in.: aktywiza-
cją mieszkańców wsi, zwięk-
szaniem udziału zaintereso-
wanych stron we wdrażaniu 
inicjatyw  na  rzecz  rozwoju 
obszarów wiejskich,  podno-
szeniem  jakości  wdrażania 
PROW, promowaniem współ-
pracy w sektorze rolnym czy 
też  informowaniem  społe-
czeństwa i potencjalnych be-
neficjentów o możliwościach 
finansowania zadań na obsza-
rach wiejskich.

Krajowa  Sieć  Obszarów 
Wiejskich ma charakter otwar-
ty. Uczestnikami sieci mogą 
być wszystkie podmioty zaan-
gażowane w rozwój obszarów 
wiejskich, w tym również osoby 
fizyczne oraz przedsiębiorstwa. 
Aby zostać partnerem Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich, na-
leży zarejestrować się w inter-
netowej bazie dostępnej pod 
adresem www.ksow.pl.

– Nabór wniosków poprze-
dzi szkolenie zorganizowane 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa  Wielkopol-
skiego w Poznaniu.  Partne-
rzy KSOW, którzy są zainte-
resowani  realizacją  projek-
tów w 2019  roku,  uzyskają 
wszelkie informacje na temat 
zmian w zasadach ubiegania 
się o pomoc – mówi  Izabela 
Mroczek,  dyrektor Departa-
mentu PROW UMWW.

Jak ożywić naszą wieś?
Wioski tematyczne powstające w regionie integrują społeczności lokalne.

W  Polsce  zauważamy 
spadek  zatrudnienia 
w rolnictwie. Nie za-

wsze jest on kompensowany 
poprzez wzrost  liczby miejsc 
pracy w innych gałęziach go-
spodarki, dlatego warto pro-
mować inicjatywy, dzięki któ-
rym wzrasta aktywność w sek-
torze działalności pozarolniczej 
na obszarach wiejskich. 

– Powstawanie wiosek te-
matycznych  stwarza  możli-
wości znalezienia pracy tam, 
gdzie  często  łączy  się  ona 
z pasją. Wioski tematyczne to 
miejsca, w których wokół wy-
branego motywu przewodnie-
go buduje się potencjał miej-
scowości. Tym motywem może 
być produkt, zwyczaj, legenda 
czy specyficzne umiejętności 
grupy  mieszkańców.  Często 
pomysł na stworzenie wioski 
tematycznej wywodzi  się od 
nazwy  samej  miejscowości 
– mówi wicemarszałek woje-
wództwa Krzysztof Grabowski. 

Idea  powstawania  wio-
sek  tematycznych  jest  zna-
na na całym świecie. Jej ge-
neza sięga początku  lat 90. 
XX wieku. Pierwsze z nich po-
wstały na terenie Dolnej Au-
strii, a za wzorcowe przykła-
dy takich rozwiązań uchodzą 
m.in. wioska orzecha włoskie-
go Krummnussbaum, wioska 
kowalska Ybbsitz oraz wioska 
maku Armschlag. Poza Austrią 
wioski tematyczne cieszą się 
dużą  popularnością  również 
w Niemczech, Belgii,  Portu-
galii, USA, Kanadzie, Chinach, 
Japonii i Korei Południowej. 

Na większą skalę pomysł ten 
zaczęto praktykować w Polsce 
na początku XXI wieku, przyj-
mując za wzór doświadczenia 
państw zachodnich. Warto jed-
nak wspomnieć, że pionierem 
w tym względzie była wielko-
polska gmina Wierzbinek, któ-
ra postanowiła uczynić z wierz-
by motyw do rozwoju działal-
ności gospodarczej i zorgani-
zować Targi Wierzby i Wikliny 
„Salix”. 

Wioski  tematyczne stano-
wią  innowacyjny  sposób na 
ożywienie  gospodarki  wiej-
skiej.  Ich  powstawanie  nie 
musi wiązać się z ponosze-
niem  wysokich  kosztów, 
a wspólna praca wpływa na 
integrację społeczności, an-
gażując całe rodziny. Nie bez 
znaczenia  jest  też wpływ na 
estetykę miejscowości. Ko-
rzyści jest oczywiście więcej. 
Warto zwrócić uwagę choć-
by na wzmocnienie poczucia 
wartości wśród mieszkańców, 
którzy obierają konkretny cel 
i  za pomocą dostępnych  lo-
kalnie zasobów starają się go 
zrealizować.

Oferta  wsi  tematycznych 
opiera się na wykorzystaniu 
istniejących zasobów przyrod-
niczych, kulturowych i histo-
rycznych. Jest swego rodza-
ju magnesem przyciągającym 
turystów, znudzonych standar-
dową propozycją wypoczynku 
i poszukujących atrakcji na ło-
nie natury. Działające dotych-
czas w pojedynkę gospodar-
stwa  agroturystyczne  łączą 
siły i pracują nad stworzeniem 

wspólnej marki miejscowości 
oraz  lokalnych  produktów. 
Pomocą  służą  współczesne 
techniki marketingowe, które 
w coraz większej mierze kła-
dą nacisk na promocję w in-
ternecie. Dysponując wiedzą 
w tym zakresie, można niedu-
żym kosztem zadbać o rozpo-
znawalność miejscowości i po-
wstającej w niej wioski tema-
tycznej.

Miejscowości z Wielkopolski 
mają już swoje doświadczenia 
w  zakresie  inicjowania  tych 
przedsięwzięć. W ramach pro-
jektu współpracy, zrealizowa-
nego ze środków PROW 2007- 
-2013,  dwie  lokalne  gru-
py działania: Stowarzyszenie 
Puszcza Notecka oraz Stowa-
rzyszenie Dolina Samy poło-
żyły podwaliny pod powstanie 
wiosek tematycznych w kilku 
miejscowościach. W Chrzyp-
sku Wielkim powstała wioska 
rybacka, w Rzecinie w gminie 
Wronki wioska grzybów, w Le-
wicach  (gmina  Międzychód) 
wioska  mikołajów,  w  Koź-
lu  (gmina  Szamotuły)  wio-
ska koźlaków, w Wartosławiu 
(gmina Wronki) wioska czte-
rech kultur, natomiast w Ra-
dzynach (gmina Kaźmierz) wio-
ska pn. „Radzyńskie zagajni-
ki”. Ofertę tych sześciu wiosek 
tematycznych Stowarzyszenie 
Puszcza Notecka zaprezento-
wało podczas Targów Agrotury-
styki i Turystyki Wiejskiej Agro-
travel w Kielcach w 2015 r.

Dwie miejscowości w powie-
cie gostyńskim również mogą 
poszczycić się wioskami tema-

tycznymi. Pępowo od kilku lat 
kojarzone jest z określeniem 
„Ziołowieś”. To za sprawą sto-
warzyszenia o tej samej na-
zwie, które popularyzuje wie-
dzę na  temat wykorzystania 
ziół w lecznictwie, kosmetyce 
oraz gastronomii. Aktywność 
stowarzyszenia skupia się rów-
nież na upowszechnianiu  lo-
kalnych  tradycji  rękodzielni-
czych. Poza możliwością za-
kupu produktów zielarskich, 
odwiedzający Pępowo mogą 
skorzystać z oferty wykładów 
oraz warsztatów poświęconych 
tej tematyce.

„Łaciata  wieś”  to  wioska 
tematyczna  założona  przez 
mieszkańców  Głuchowa 
w gminie Pogorzela. To zna-
komity przykład oddolnej  ini-
cjatywy,  wspólnego  działa-
nia mieszkańców. W ramach 
wioski tematycznej w jednym 
ze starych domów urządzono 
muzeum  pełne  eksponatów 
związanych z przetwórstwem 
mleka  i serowarstwem. Uży-
wane  niegdyś  w  wielu  do-
mach urządzenia odnaleziono 
na kilku strychach. O kolejne 
poproszono znajomych i rodzi-
nę. Udało się zebrać dość po-
kaźną liczbę staroci, które sta-
nowią atrakcję turystyczną dla 
przyjezdnych. Mieszkańcy „Ła-
ciatej wsi” stworzyli miejsce, 
w którym można dowiedzieć 
się ciekawych rzeczy na temat 
tradycyjnego wyrobu przemy-
słu serowarskiego oraz cho-
wu bydła mlecznego. Pomysł 
wioski tematycznej w Głucho-
wie sięga jednak dalej, bo za-

kłada również integrację ofer-
ty z trzema gospodarstwami 
rolnymi, co pozwala na prze-
prowadzanie wizyt studyjnych 
i warsztatów.

W Rozdrażewie w powiecie 
krotoszyńskim powstała z ko-
lei wioska tematyczna, w któ-
rej motywem przewodnim jest 
jajko. Inicjatorem tego przed-
sięwzięcia było Stowarzysze-
nie Kobiet Wiejskich Rozdra-
żew. Wszystko zaczęło się od 
budowy gigantycznej pisanki, 
która w okresie świąt Wiel-
kiejnocy  zdobiła  rozdrażew-
ski  rynek. Następnie człon-
kinie stowarzyszenia zaadap-
towały budynek masztalarni, 
który stał się główną siedzibą 
wioski tematycznej. Utworzo-
no przy niej zagrodę z różnymi 
odmianami kur. W boksach, 
w  których  dotychczas  były 
konie, zorganizowano „mini-
skansen” z wystawą starych 
sprzętów gospodarstwa do-
mowego. Dla gości wyświetla-
ny jest również wykład multi-
medialny „Wszystko o jajku”. 
Na wzór wrocławskich krasna-
li w różnych miejscach w Roz-
drażewie mają pojawiać się 
wielobarwne jajka.

Jak dzisiaj wyglądają miej-
scowości, w których podjęto 
próby stworzenia wiosek te-
matycznych? Czy oferta na-
wiązująca  do  motywu  prze-
wodniego  tych  wiosek  po-
większa się? Zachęcamy do 
samodzielnego  odwiedzania 
tych  miejsc,  aby  przekonać 
się, czy odniosły one spodzie-
wany sukces.

„Łaciata wieś” w Głuchowie to jedna z pierwszych wiosek tematycznych w Wielkopolsce. Po lewej – wnętrze tamtejszego muzeum, po prawej – grupa dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Starej Obrze w gminie Koźmin Wielkopolski, odwiedzająca obiekt. 

FO
T.

 2
x 

AR
CH

IW
U

M
 S

P 
W

 S
TA

RE
J 

O
B

RZ
E


