14
Monitor Wielkopolski
| grudzień 2018
www.monitorwielkopolski.pl

promocja PROW

Monitor Wielkopolski | październik
2018
9
www.monitorwielkopolski.pl

promocja PROW

Jak
ożywić
naszą wieś?
Miliony
na odnowę
wielkopolskiej wsi

Konkurs dla
partnerów KSOW

Wioski
tematyczne
regionie
integrują
społeczności
lokalne.
Beneficjenci
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kolejne
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drugiej połowie wrze- znaczamy około 18 milionów
śnia Zarząd Woje- złotych.
W zakresie „Kształtowania
wództwa Wielkopolskiego podjął uchwały w spra- przestrzeni publicznej” pozywie ogłoszenia list informują- tywnie oceniono 15 wniosków,
cych o kolejności przysługiwa- ale limit środków dla wojenia pomocy na operacje typu wództwa pozwolił aktualnie na
„Kształtowanie przestrzeni pu- wsparcie 9 zadań. Umowy na
blicznej” oraz „Ochrona zabyt- łączną kwotę 5,2 miliona złoków i budownictwa tradycyjne- tych podpisały: gmina Jarocin,
go” w ramach Programu Roz- która zagospodaruje przestrzeń
woju Obszarów Wiejskich na publiczną w Łuszczanowie;
lata 2014-2020. Zatwierdzone gmina Czerwonak realizująca
rozstrzygnięcia pozwoliły na projekt pn. „Kupuj i wypoczypodpisanie umów z benefi- waj w Koziegłowach”; gmina
cjentami. Ze środków europej- Chrzypsko Wielkie, która zbuskich skorzystają co najmniej duje ścieżki piesze wzdłuż linii
brzegowej Jeziora Chrzypskie24 gminy.
– Jako wicemarszałek od- go w Chrzypsku Wielkim; gmi„Łaciata
wieś” za
w Głuchowie
z pierwszych
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Miejscowości
z Wielkopolski kupu produktów zielarskich, żew. Wszystko zaczęło się od
Na te zadania podpisano 15 westuje w renowację zabytko– mówi wicemarszałek Krzyszwości znalezienia pracy tam,
Wioski tematyczne stano- mają już swoje doświadczenia odwiedzający Pępowo mogą budowy gigantycznej pisanki,
umów. Pieniądze unijne trafią wego wiatraka wraz z urządzetof Grabowski. – W paździergdzie często łączy się ona wią innowacyjny sposób na w zakresie inicjowania tych skorzystać z oferty wykładów która w okresie świąt Wielniku podpiszę też umowy do- solarnych i inteligentną ławką na zagospodarowanie centrum do gminy Nekla, która m.in. niem terenu na stanicę rowez pasją. Wioski tematyczne to ożywienie gospodarki wiej- przedsięwzięć. W ramach pro- oraz warsztatów poświęconych kiejnocy zdobiła rozdrażewtyczące budowy i rozbudowy solarną; gmina Kobyla Góra wsi w Werkowie, Kopaszynie, przebuduje część pomieszczeń rową, gmina Kleszczewo wyski rynek. Następnie członmiejsca, w których wokół wy- skiej. Ich powstawanie nie jektu współpracy, zrealizowa- tej tematyce.
świetlic wiejskich oraz do- na rewitalizację placu w cen- Wiśniewie, Mikołajewie i Przy- byłego pałacu, udostępniając brała rewaloryzację zabytkobranego motywu przewodnie- musi wiązać się z ponosze- nego ze środków PROW 2007„Łaciata wieś” to wioska kinie stowarzyszenia zaadapmów kultury. Na ten cel prze- trum Kobylej Góry i utworzenie siece oraz gmina Jaraczewo na w budynku izbę pamięci i za- wego parku dworskiego w Gogo buduje się potencjał miej- niem wysokich kosztów, -2013, dwie lokalne gru- tematyczna założona przez towały budynek masztalarni,
scowości. Tym motywem może a wspólna praca wpływa na py działania: Stowarzyszenie mieszkańców Głuchowa który stał się główną siedzibą
być produkt, zwyczaj, legenda integrację społeczności, an- Puszcza Notecka oraz Stowa- w gminie Pogorzela. To zna- wioski tematycznej. Utworzoczy specyficzne umiejętności gażując całe rodziny. Nie bez rzyszenie Dolina Samy poło- komity przykład oddolnej ini- no przy niej zagrodę z różnymi
grupy mieszkańców. Często znaczenia jest też wpływ na żyły podwaliny pod powstanie cjatywy, wspólnego działa- odmianami kur. W boksach,
pomysł na stworzenie wioski estetykę miejscowości. Ko- wiosek tematycznych w kilku nia mieszkańców. W ramach w których dotychczas były
tematycznej wywodzi się od rzyści jest oczywiście więcej. miejscowościach. W Chrzyp- wioski tematycznej w jednym konie, zorganizowano „mini– Dzięki Programowi Rozwo66,7 miliona złotych to kwota dową wszystkich rodzajów manazwy samej miejscowości Warto zwrócić uwagę choć- sku Wielkim powstała wioska ze starych domów urządzono skansen” z wystawą starych
ju Obszarów Wiejskich na lata
pomocy, którą samorząd wo- łej infrastruktury, w tym inwe– mówi wicemarszałek woje- by na wzmocnienie poczucia rybacka, w Rzecinie w gminie muzeum pełne eksponatów sprzętów gospodarstwa do2014-2020 w Wielkopolsce
jewództwa przyznał wielkopol- stycje w energię odnawialną
wództwa Krzysztof Grabowski. wartości wśród mieszkańców, Wronki wioska grzybów, w Le- związanych z przetwórstwem mowego. Dla gości wyświetlabudowanych lub przebudowyskim gminom i zakładom ko- i w oszczędzanie energii” przeIdea powstawania wio- którzy obierają konkretny cel wicach (gmina Międzychód) mleka i serowarstwem. Uży- ny jest również wykład multiwanych jest 113,5 km sieci womunalnym na zadania z zakre- znaczone są na realizację zasek tematycznych jest zna- i za pomocą dostępnych lo- wioska mikołajów, w Koź- wane niegdyś w wielu do- medialny „Wszystko o jajku”.
dociągowej, 77 km sieci kanasu gospodarki wodno-ściekowej równo operacji liniowych, czyli
na na całym świecie. Jej ge- kalnie zasobów starają się go lu (gmina Szamotuły) wio- mach urządzenia odnaleziono Na wzór wrocławskich krasnalizacji sanitarnej, 806 przydow ramach PROW 2014-2020. budowę sieci kanalizacji sanineza sięga początku lat 90. zrealizować.
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Na styczeń 2019 roku zaplanowano rozpoczęcie naboru wniosków w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów
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Samorządowcy inwestują w gospodarkę komunalną

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Publikacja opracowana przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja współﬁnansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Stronę redaguje: Adrian Kapuściński – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 60 00, fax 61 626 60 04, e-mail: dow.sekretariat@umww.pl, www.dprow.umww.pl

