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Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata
2014-2020 pozwala lo-

kalnym grupom działania uzy-
skać środki niezbędne do re-
alizacji wspólnych inicjatyw.
Wsparciem finansowym mogą
być objęte projekty, które za-
kładają podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej na temat
ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, rozwoju rynków
zbytu i usług lokalnych. Zakres
tematyczny przedsięwzięć może
też dotyczyć zachowania dzie-
dzictwa lokalnego, budowy lub
przebudowy ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej lub
kulturalnej, a także promowa-
nia obszaru objętego lokalną
strategią rozwoju oraz stwo-
rzenia warunków do rozwoju
przedsiębiorczości na obszarze
objętym LSR. 

Dotychczas w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Poznaniu pod-
pisano siedem umów na dofi-
nansowanie operacji pomię-
dzy województwem wielkopol-
skim a władzami stowarzyszeń
występujących w roli partnerów
projektów. 

Jednym ze zrealizowanych
już przedsięwzięć jest wspólna
inicjatywa Stowarzyszenia Do-
lina Noteci oraz LGD „Lider
Zielonej Wielkopolski”, pn.
„Centrum Edukacji Lokalnej
Przedsiębiorczości”. Operacja,
dofinansowana ze środków eu-
ropejskich w kwocie 114,5 ty-
siąca złotych, zakładała zorga-
nizowanie w czerwcu i lipcu
2017 roku regionalnych targów
przedsiębiorczości i edukacji
w Chodzieży i Środzie Wielko-
polskiej. Podczas tych wydarzeń
miejscowym społecznościom
zaprezentowali się lokalni pra-
codawcy. Swoją ofertę przed-
stawiły też placówki edukacyj-
ne oraz ośrodki przedszkolne.
W ramach projektu powstał
też film dotyczący przedsię-
biorczości, edukacji i promocji
obszaru objętego strategiami
obu lokalnych grup działania. 

Ponadto partnerzy operacji
przeprowadzili szkolenie pod-
noszące kompetencje uczest-
ników w zakresie wykorzystania
„social media” jako narzędzia
pomocnego w poszukiwaniu
zatrudnienia oraz budowaniu
strategii marketingowej. Zor-

ganizowano dwa wyjazdy stu-
dyjne dla osób zamieszkujących
gminy, na terenie których funk-
cjonują LGD biorące udział 
w przedsięwzięciu.

Lokalna Grupa Działania
„KOLD” nawiązała z kolei współ-
pracę z niemieckim partnerem
Lokale Aktionsgruppe Fläming-
Havel e. V. W ramach projek-
tu pt. „Region w filmie i na ta-
lerzu – współpraca w celu roz-
woju regionalnego” we wrze-
śniu 2017 roku w Wielkopolsce
gościła 15-osobowa grupa re-
stauratorów i właścicieli obiek-
tów gastronomicznych z LAG
Fläming-Havel. Goście odwie-
dzili m.in. restaurację Iral oraz
Muzeum Wikliniarstwa w No-
wym Tomyślu, gospodarstwo
ekologiczne Folwarku Wąso-
wo, restaurację Lwówianka 
w Lwówku, piramidę w miej-
scowości Paproć pod Nowym
Tomyślem, a także Gminny
Ośrodek Kultury w Kuślinie. 

Uczestniczyli również w warsz-
tatach przyrządzania regional-
nych potraw. Pokaz przygoto-
wania poznańskiej pyzy zapre-
zentowała kuchnia restauracji
Lwówianka, a w GOK w Kuślinie
odbyły się warsztaty lepienia
tradycyjnych polskich piero-
gów. W ramach spotkania zor-
ganizowano konkurs kulinar-

ny, podczas którego polskie ze-
społy przygotowały niemieckie
dania, z kolei niemieccy part-
nerzy zmierzyli się z polskimi
potrawami. 

W tym roku przewidziana
jest rewizyta Wielkopolan 
w kraju naszych zachodnich
sąsiadów. Projektowi przyzna-
no pomoc ze środków EFRROW
w wysokości ponad 81 tysięcy
złotych.

Rozwój turystyki rowerowej 
w naszym województwie umoż-
liwi projekt współpracy pn.
„Wielkopolska okiem cyklisty”.
W jego realizację zaangażo-
wanych jest pięć wielkopol-
skich LGD: „Unia Nadwarciań-
ska”, „Między Ludźmi i Jezio-
rami”, „Solidarni w Partner-
stwie”, „Solna Dolina” oraz
„Wielkopolska Wschodnia”.
Projekt zakłada powstanie 44
wiat przystankowo-rowerowych
wraz z niezbędną infrastruktu-
rą na terenie 30 gmin. Wiaty
wyposażone będą w stoły oraz
miejsca siedzące.

Obok zaplanowano instalację
tablic informacyjnych z mapa-
mi, na których zaznaczone zo-
staną pobliskie zabytki, miejsca
noclegowe oraz szlaki rowero-
we. Dzięki realizacji tej opera-
cji turyści zyskają łatwiejszy
dostęp do miejsc dotychczas

nieuczęszczanych ze względu
na brak odpowiedniego ozna-
kowania. 30 marca 2018 r. wi-
cemarszałek Krzysztof Gra-
bowski podpisał umowę z part-
nerami projektu. Lokalne gru-
py działania otrzymają na ten
cel wsparcie w kwocie prawie
600 tysięcy złotych.

„Cztery Pory Roku na Krajnie”
to natomiast projekt autorstwa
dwóch LGD z województwa
wielkopolskiego („Krajna Zło-
towska” i „Krajna nad Notecią”)
oraz dwóch z województwa ku-
jawsko-pomorskiego („Part-
nerstwo dla Krajny i Pałuk”
oraz „Nasza Krajna”). Przed-
sięwzięcie ma promować walory
oraz potencjał historyczny 
i przyrodniczy tego regionu.
Zakłada m.in. powstanie lek-
sykonu i aplikacji mobilnej po-
święconych Krajnie, przepro-
wadzenie kulinarnych zajęć
edukacyjnych i warsztatów przy-
gotowujących do działalności
gastronomicznej, a także or-
ganizację wydarzeń promocyj-
nych oraz konferencji podsu-
mowującej. Operacja „Cztery
Pory Roku na Krajnie” uzyska-
ła dofinansowanie ze środków
EFRROW w wysokości 133,5 ty-
siąca złotych.

W lutym 2018 roku rozpo-
częto projekt współpracy zaty-

tułowany „Poznajemy naszego
sąsiada”. W jego realizację za-
angażowane są trzy lokalne
grupy działania, funkcjonujące
w centralno-zachodniej części
naszego województwa: „Sto-
warzyszenie Ziemi Grodziskiej
LEADER”, LGD „KOLD” oraz
LGD „Źródło”. 

Pierwszym etapem tego
przedsięwzięcia był konkurs
kulinarny „Międzypowiatowe
dziedzictwo kulinarne”. W Ka-
mieńcu w powiecie grodziskim
rywalizowali przedstawiciele 14
gmin z terenu współpracują-
cych ze sobą LGD. Projekt za-
kłada również wykonanie mapy
obszaru uczestniczących w nim
LGD, organizację rajdu rowe-
rowego „Poznajemy region”,
seminarium „Czy znasz swój re-
gion” oraz wydarzenie pn. „Po-
wrót do źródła”, w trakcie któ-
rego będzie można wziąć udział
w zapomnianych grach wielko-
polskich. Operacja uzyskała
dofinansowanie w wysokości
ponad 60 tysięcy złotych. 

Lokalna Grupa Działania
„Trakt Piastów” pozyskała środ-
ki finansowe zarówno na przy-
gotowanie, jak i realizację mię-
dzynarodowego projektu współ-
pracy z fińską LGD „Rieska-
LEADER”. W kwietniu 2017
roku, w wyniku umowy podpi-
sanej z województwem wielko-
polskim, stowarzyszenie uzy-
skało dotację pozwalającą na
zaaranżowanie zagranicznego
spotkania, podczas którego
opracowano koncepcję wyko-
nania tego polsko-fińskiego
projektu. 

Obie strony zainteresowane
są przygotowaniem wydarzenia
promującego aktywność spo-
łeczną i gospodarczą, zwłasz-
cza kobiet. Tak zrodził się po-
mysł, aby w ramach projektu
zorganizować Kongres Kobiet
LGD. Inicjatywa ma przyczynić
się również do poznania i wy-
promowania bogatych zaso-
bów przyrodniczych obszarów,
np. poprzez wspólne warszta-
ty zielarskie. Umowę na dofi-
nansowanie realizacji projektu
współpracy „Aktywność – na-
tura i przedsiębiorczość” pod-
pisano 8 grudnia 2017 roku. 
W rezultacie LGD „Trakt Pia-
stów” uzyskała dofinansowanie
w kwocie ponad 135 tysięcy
złotych.

Stawiając na współpracę
Przedstawiamy wspólne przedsięwzięcia wielkopolskich LGD.

W ramach projektu współpracy Lokalna Grupa Działania KOLD zorganizowała dla gości 
z niemieckiej LGD Flaeming-Havel warsztaty lepienia tradycyjnych polskich pierogów. 
Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie.
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Na pomoc
zabytkom
SSaammoorrzząądd  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  WWiieell--
kkooppoollsskkiieeggoo  pprrzzeezznnaacczzyyłł  kkwwoottęę
ppoonnaadd  1111  mmiilliioonnóóww  zzłłoottyycchh  nnaa
wwssppaarrcciiee  ooppeerraaccjjii  ttyyppuu  „„OOcchhrroo--
nnaa  zzaabbyyttkkóóww  ii  bbuuddoowwnniiccttwwaa  ttrraa--
ddyyccyyjjnneeggoo””,,  rreeaalliizzoowwaannyycchh  
ww  rraammaacchh  ddzziiaałłaanniiaa  „„PPooddssttaa--
wwoowwee  uussłłuuggii  ii  ooddnnoowwaa  wwssii  nnaa
oobbsszzaarraacchh  wwiieejjsskkiicchh””,,  oobbjjęętteeggoo
PPrrooggrraammeemm  RRoozzwwoojjuu  OObbsszzaarróóww
WWiieejjsskkiicchh  nnaa  llaattaa  22001144--22002200..

O dofinansowanie ubiegać
się mogą gminy lub instytucje
kultury, dla których organizato-
rem jest jednostka samorządu
terytorialnego. Pomoc przyzna-
wana będzie na operacje obej-
mujące odnawianie lub popra-
wę stanu zabytkowych obiektów
budowlanych, służących za-
chowaniu dziedzictwa kulturo-
wego oraz zakup obiektów bu-
dowlanych, charakterystycz-
nych dla tradycji budownictwa
w danym regionie z przezna-
czeniem na cele publiczne.

Wsparcie obejmie wyłącznie
inwestycje zgodne z miejsco-
wym planem zagospodarowania
przestrzennego, realizowane 
w miejscowościach do 5000
mieszkańców w gminach wiej-
skich, miejsko-wiejskich i miej-
skich.

Dofinansowanie przysługiwać
będzie według kolejności usta-
lonej przy zastosowaniu kryte-
riów wyboru operacji, określo-
nych w załączniku do ogłosze-
nia o naborze oraz do wysoko-
ści limitu przeznaczonego na
nabór.

Nabór na „Ochronę zabyt-
ków i budownictwa tradycyj-
nego”, ogłoszony przez Za-
rząd Województwa Wielkopol-
skiego, potrwa od 16 do 30
maja 2018 r.

Wnioski można składać oso-
biście, w siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu, przy
al. Niepodległości 34 (piętro 4),
lub poprzez nadanie przesyłki
rejestrowanej w placówce pocz-
towej (wówczas decyduje data
nadania przesyłki).

Zarówno treść ogłoszenia 
o naborze, jak i formularz wnio-
sku o przyznanie pomocy do-
stępne są na stronie interne-
towej Departamentu Progra-
mów Rozwoju Obszarów Wiej-
skich UMWW (www.dprow.
umww.pl), a także na stronach
Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi (www.minrol.gov.pl)
oraz Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (www.
arimr.gov.pl).


