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promocja PROW

Stawiając na współpracę

Na pomoc
zabytkom

Przedstawiamy wspólne przedsięwzięcia wielkopolskich LGD.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył kwotę
ponad 11 milionów złotych na
wsparcie operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” , realizowanyc h
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
O dofinansowanie ubiegać
się mogą gminy lub instytucje
kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu
terytorialnego. Pomoc przyznawana będzie na operacje obejmujące odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów
budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zakup obiektów budowlanych, charakterystycznych dla tradycji budownictwa
w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.
Wsparcie obejmie wyłącznie
inwestycje zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, realizowane
w miejscowościach do 5000
mieszkańców w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich.
Dofinansowanie przysługiwać
będzie według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, określonych w załączniku do ogłoszenia o naborze oraz do wysokości limitu przeznaczonego na
nabór.
Nabór na „Ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego”, ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, potrwa od 16 do 30
maja 2018 r.
Wnioski można składać osobiście, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, przy
al. Niepodległości 34 (piętro 4),
lub poprzez nadanie przesyłki
rejestrowanej w placówce pocztowej (wówczas decyduje data
nadania przesyłki).
Zarówno treść ogłoszenia
o naborze, jak i formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW (www.dprow.
umww.pl), a także na stronach
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl)
oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (www.
arimr.gov.pl).

rogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 pozwala lokalnym grupom działania uzyskać środki niezbędne do realizacji wspólnych inicjatyw.
Wsparciem finansowym mogą
być objęte projekty, które zakładają podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej na temat
ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, rozwoju rynków
zbytu i usług lokalnych. Zakres
tematyczny przedsięwzięć może
też dotyczyć zachowania dziedzictwa lokalnego, budowy lub
przebudowy ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej lub
kulturalnej, a także promowania obszaru objętego lokalną
strategią rozwoju oraz stworzenia warunków do rozwoju
przedsiębiorczości na obszarze
objętym LSR.
Dotychczas w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisano siedem umów na dofinansowanie operacji pomiędzy województwem wielkopolskim a władzami stowarzyszeń
występujących w roli partnerów
projektów.
Jednym ze zrealizowanych
już przedsięwzięć jest wspólna
inicjatywa Stowarzyszenia Dolina Noteci oraz LGD „Lider
Zielonej Wielkopolski”, pn.
„Centrum Edukacji Lokalnej
Przedsiębiorczości”. Operacja,
dofinansowana ze środków europejskich w kwocie 114,5 tysiąca złotych, zakładała zorganizowanie w czerwcu i lipcu
2017 roku regionalnych targów
przedsiębiorczości i edukacji
w Chodzieży i Środzie Wielkopolskiej. Podczas tych wydarzeń
miejscowym społecznościom
zaprezentowali się lokalni pracodawcy. Swoją ofertę przedstawiły też placówki edukacyjne oraz ośrodki przedszkolne.
W ramach projektu powstał
też film dotyczący przedsiębiorczości, edukacji i promocji
obszaru objętego strategiami
obu lokalnych grup działania.
Ponadto partnerzy operacji
przeprowadzili szkolenie podnoszące kompetencje uczestników w zakresie wykorzystania
„social media” jako narzędzia
pomocnego w poszukiwaniu
zatrudnienia oraz budowaniu
strategii marketingowej. Zor-

FOT. ZASOBY LGD KOLD
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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.
ganizowano dwa wyjazdy studyjne dla osób zamieszkujących
gminy, na terenie których funkcjonują LGD biorące udział
w przedsięwzięciu.
Lokalna Grupa Działania
„KOLD” nawiązała z kolei współpracę z niemieckim partnerem
Lokale Aktionsgruppe FlämingHavel e. V. W ramach projektu pt. „Region w filmie i na talerzu – współpraca w celu rozwoju regionalnego” we wrześniu 2017 roku w Wielkopolsce
gościła 15-osobowa grupa restauratorów i właścicieli obiektów gastronomicznych z LAG
Fläming-Havel. Goście odwiedzili m.in. restaurację Iral oraz
Muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu, gospodarstwo
ekologiczne Folwarku Wąsowo, restaurację Lwówianka
w Lwówku, piramidę w miejscowości Paproć pod Nowym
Tomyślem, a także Gminny
Ośrodek Kultury w Kuślinie.
Uczestniczyli również w warsztatach przyrządzania regionalnych potraw. Pokaz przygotowania poznańskiej pyzy zaprezentowała kuchnia restauracji
Lwówianka, a w GOK w Kuślinie
odbyły się warsztaty lepienia
tradycyjnych polskich pierogów. W ramach spotkania zorganizowano konkurs kulinar-

ny, podczas którego polskie zespoły przygotowały niemieckie
dania, z kolei niemieccy partnerzy zmierzyli się z polskimi
potrawami.
W tym roku przewidziana
jest rewizyta Wielkopolan
w kraju naszych zachodnich
sąsiadów. Projektowi przyznano pomoc ze środków EFRROW
w wysokości ponad 81 tysięcy
złotych.
Rozwój turystyki rowerowej
w naszym województwie umożliwi projekt współpracy pn.
„Wielkopolska okiem cyklisty”.
W jego realizację zaangażowanych jest pięć wielkopolskich LGD: „Unia Nadwarciańska”, „Między Ludźmi i Jeziorami”, „Solidarni w Partnerstwie”, „Solna Dolina” oraz
„Wielkopolska Wschodnia”.
Projekt zakłada powstanie 44
wiat przystankowo-rowerowych
wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie 30 gmin. Wiaty
wyposażone będą w stoły oraz
miejsca siedzące.
Obok zaplanowano instalację
tablic informacyjnych z mapami, na których zaznaczone zostaną pobliskie zabytki, miejsca
noclegowe oraz szlaki rowerowe. Dzięki realizacji tej operacji turyści zyskają łatwiejszy
dostęp do miejsc dotychczas

nieuczęszczanych ze względu
na brak odpowiedniego oznakowania. 30 marca 2018 r. wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał umowę z partnerami projektu. Lokalne grupy 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 Złotowska” i „Krajna nad Notecią”)
oraz dwóch z województwa kujawsko-pomorskiego („Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
oraz „Nasza Krajna”). Przedsięwzięcie ma promować walory
oraz potencjał historyczny
i przyrodniczy tego regionu.
Zakłada m.in. powstanie leksykonu i aplikacji mobilnej poświęconych Krajnie, przeprowadzenie kulinarnych zajęć
edukacyjnych i warsztatów przygotowujących do działalności
gastronomicznej, a także organizację wydarzeń promocyjnych oraz konferencji podsumowującej. Operacja „Cztery
Pory Roku na Krajnie” uzyskała dofinansowanie ze środków
EFRROW w wysokości 133,5 tysiąca złotych.
W lutym 2018 roku rozpoczęto projekt współpracy zaty-

tułowany „Poznajemy naszego
sąsiada”. W jego realizację zaangażowane są trzy lokalne
grupy działania, funkcjonujące
w centralno-zachodniej części
naszego województwa: „Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej
LEADER”, LGD „KOLD” oraz
LGD „Źródło”.
Pierwszym etapem tego
przedsięwzięcia był konkurs
kulinarny „Międzypowiatowe
dziedzictwo kulinarne”. W Kamieńcu w powiecie grodziskim
rywalizowali przedstawiciele 14
gmin z terenu współpracujących ze sobą LGD. Projekt zakłada również wykonanie mapy
obszaru uczestniczących w nim
LGD, organizację rajdu rowerowego „Poznajemy region”,
seminarium „Czy znasz swój region” oraz wydarzenie pn. „Powrót do źródła”, w trakcie którego będzie można wziąć udział
w zapomnianych grach wielkopolskich. Operacja uzyskała
dofinansowanie w wysokości
ponad 60 tysięcy złotych.
Lokalna Grupa Działania
„Trakt Piastów” pozyskała środki finansowe zarówno na przygotowanie, jak i realizację międzynarodowego projektu współpracy z fińską LGD „RieskaLEADER”. W kwietniu 2017
roku, w wyniku umowy podpisanej z województwem wielkopolskim, stowarzyszenie uzyskało dotację pozwalającą na
zaaranżowanie zagranicznego
spotkania, podczas którego
opracowano koncepcję wykonania tego polsko-fińskiego
projektu.
Obie strony zainteresowane
są przygotowaniem wydarzenia
promującego aktywność społeczną i gospodarczą, zwłaszcza kobiet. Tak zrodził się pomysł, aby w ramach projektu
zorganizować Kongres Kobiet
LGD. Inicjatywa ma przyczynić
się również do poznania i wypromowania bogatych zasobów przyrodniczych obszarów,
np. poprzez wspólne warsztaty zielarskie. Umowę na dofinansowanie realizacji projektu
współpracy „Aktywność – natura i przedsiębiorczość” podpisano 8 grudnia 2017 roku.
W rezultacie LGD „Trakt Piastów” uzyskała dofinansowanie
w kwocie ponad 135 tysięcy
złotych.
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