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„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.

Na poprawę
przestrzeni
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O pieniądze wnioskować
mogą gminy wiejskie, miej-
sko-wiejskie oraz miejskie. Po-
moc przyznawana będzie na in-
westycje zgodne z miejsco-
wym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, realizowa-
ne w miejscowościach do
5000 mieszkańców. Dofinan-
sowanie przysługiwać będzie
według kolejności ustalonej
przy zastosowaniu kryteriów
wyboru operacji, określonych 
w załączniku do ogłoszenia 
o naborze.

– Do końca marca przyjmo-
waliśmy wnioski o dofinanso-
wanie operacji pn. „Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kul-
turalne”, w kwietniu przepro-
wadzamy nabór na operacje
typu „Kształtowanie przestrze-
ni publicznej”, natomiast 
w maju planowane jest ogło-
szenie naboru w zakresie od-
nawiania lub poprawy stanu
zabytkowych obiektów budow-
lanych – podkreśla wicemar-
szałek województwa wielkopol-
skiego Krzysztof Grabowski. 
– Wspólny limit środków dla
tych trzech rodzajów operacji,
przewidziany na jedną miej-
scowość, wynosi 500 tysięcy
złotych.

Nabór na „Kształtowanie
przestrzeni publicznej”, ogło-
szony przez Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, potrwa
od 16 do 30 kwietnia 2018 r.
Wnioski można składać osobi-
ście 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 interneto-
wej Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
UMWW (www.dprow.umww.pl),
a także na stronach Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(www.minrol.gov.pl) oraz Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Europa przy wielkopolskim stole 
Lokalne grupy działania zaprezentowały nasz region w Parlamencie Europejskim.

Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, we
współpracy z posłem

do Parlamentu Europejskiego
Andrzejem Grzybem, zorgani-
zował trzydniowy wyjazd stu-
dyjny do Brukseli. Z zaproszenia
do uczestnictwa w tym przed-
sięwzięciu skorzystało 26 lo-
kalnych grup działania z terenu
Wielkopolski oraz przedstawi-
ciele wielkopolskiej sieci LGD. 

Tuż przed Świętami Wielka-
nocnymi grupa Wielkopolan
udała się do Brukseli, aby
wspólnymi siłami zaprezento-
wać potencjał i dorobek na-
szego regionu w kontekście re-
alizacji strategii rozwoju lokal-
nego, kierowanego przez spo-
łeczność w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Dodatko-
wym celem wizyty było poka-
zanie wielkopolskich zwyczajów
i obrzędów, związanych z okre-
sem wielkanocnym.

Dyskusja o przyszłości

Ważny punkt wizyty w Parla-
mencie Europejskim stanowiła
konferencja pn. „LGD, rozwój lo-
kalny kierowany przez społecz-
ność w politykach UE i państw
członkowskich – wielkopolskie
doświadczenia i wnioski dla
kolejnych perspektyw finanso-
wych UE”. W dyskusji udział
wzięli m.in.: poseł do PE Andrzej
Grzyb, wicemarszałek woje-
wództwa Krzysztof Grabowski,
przewodnicząca wielkopolskiej
sieci LGD Małgorzata Blok,

przedstawiciele unijnych in-
stytucji: Czesław Siekierski
(poseł do PE), Josefine Loriz-
Hoffmann (Komisja Europej-
ska), Krzysztof Hetman (poseł
do PE) oraz Krzysztof Wójcik
(Komisja Europejska), a także
obecni na spotkaniu prezesi 
i pracownicy biur lokalnych
grup działania funkcjonują-
cych w Wielkopolsce. 

Spotkanie stanowiło okazję
do rozmowy na temat polityki
Unii Europejskiej w kontekście
planowania pespektywy finan-
sowej PROW na lata 2021-
-2027. 

– Nie ma dobrego rozwoju lo-
kalnego bez lokalnych grup
działania. Dostrzega to Unia
Europejska i znajduje to coraz
silniejsze odzwierciedlenie 

w jej politykach – powiedział po-
seł do PE Andrzej Grzyb. 

Smaki Wielkopolski

Kontynuacją konferencji było
uroczyste spotkanie, zaaran-
żowane w sali im. Yehudi Me-
nuhina w Parlamencie Euro-
pejskim, podczas którego lo-
kalne grupy działania przygoto-
wały stoiska promujące dzie-
dzictwo kulturowe i kulinarne
naszego regionu. W wydarzeniu
udział wzięli m.in. europarla-
mentarzyści oraz pracownicy
unijnej administracji, zajmujący
się na co dzień tematyką rol-
nictwa i rozwoju obszarów wiej-
skich.  

– Spotkanie przy wielkopol-
skim stole wielkanocnym jest

znakomitą okazją, aby poznać
kulturę, w tym obrządki świą-
teczne, a także tradycyjną kuch-
nię naszego regionu – powiedział
wicemarszałek województwa
Krzysztof Grabowski, witając
przybyłych na spotkanie gości.

Przy stoiskach wystawienni-
czych odbywały się degustacje
produktów regionalnych, po-
kazy rękodzieła oraz warsztaty,
do udziału w których zaprasza-
li przedstawiciele lokalnych grup
działania.

Uczestnicy wieczornej uro-
czystości mogli skosztować
pysznych wędlin i potraw z jaj.
Nie brakowało białej kiełbasy
(również "białej wielkopolskiej
parzonej", która uzyskała nie-
dawno unijny certyfikat jakości
Chronionego Oznaczenia Geo-

graficznego), szynek, pasztetów,
salcesonów, chleba ze smal-
cem i z charakterystycznym dla
Wielkopolski masłem w kształ-
cie baranka. 

Na stołach pojawiły się też
żur, pieczeń rzymska z jaj-
kiem, schab faszerowany bia-
łą kiełbasą i udziec pieczony.
Goście degustowali lokalne
soki tłoczone m.in. z jabłek,
pomidorów czy też hyćki. Oso-
by zainteresowane miały oka-
zję skorzystania z warsztatów
tworzenia tradycyjnych palm
wielkanocnych, ozdabiania
pisanek oraz kart świątecz-
nych.

Promujemy kulturę

Organizatorzy wydarzenia za-
dbali również o to, aby przy tej
okazji zaprezentować wielko-
polską kulturę ludową.Szkolny
Zespół Regionalny wraz ze
Szkolną Kapelą Dudziarską
"Miglance" z Bukówca Górnego
w powiecie leszczyńskim, przy-
gotowały atrakcyjny program
artystyczny, obejmujący nie
tylko charakterystyczne tań-
ce, śpiewy, ale również pre-
zentację tamtejszej gwary. 
Z kolei w klimat muzyki po-
dwórkowej przeniosła gości
Kramska Kapela Podwórkowa. 

Wyjazd Wielkopolan do Bruk-
seli został dofinansowany ze
środków Unii Europejskiej 
w ramach Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

W konferencji, która odbyła się 27 marca w Brukseli, głos zabrali m.in. 
poseł do PE Andrzej Grzyb, wicemarszałek Krzysztof Grabowski i szefowa
wielkopolskiej sieci LGD Małgorzata Blok.
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Stoiska przygotowane przez wielkopolskie lokalne grupy działania cieszyły
się dużym zainteresowaniem europarlamentarzystów i pracowników 
brukselskiej administracji.

Kultura, tradycje wielkanocne oraz związane z tym dziedzictwo kulinarne regionu były mo-
tywami przewodnimi wystawy, przygotowanej przez lokalne grupy działania z Wielkopol-
ski. Na zdjęciu przedstawiciele LGD z posłem do PE Andrzejem Grzybem.


