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Wizyta, trwająca od 11 do 15
czerwca, to efekt inicjatywy
podjętej przez Europejski Ko-
mitet Regionów w ramach Gru-
py Roboczej EKR – Ukraina przy
wsparciu programu „U-LEAD 
z Europą”. „U-LEAD” to akronim
pochodzący od słów Ukraine Lo-
cal Empowerment, Accountabi-
lity and Development Program-
me (ang. Program Wzmocnienia
Struktur Lokalnych, Odpowie-
dzialności i Rozwoju Ukrainy).
Program ten jest wdrażany przez
Szwedzką Międzynarodową
Agencję Rozwoju Współpracy
(SIDA) przy zaangażowaniu Pol-
ski, Niemiec, Szwecji, Danii i Es-
tonii. Budżet programu wynosi
30 milionów euro i zakłada
m.in. serię dwustronnych spo-
tkań na poziomie regionów,
mających na celu podzielenie
się z przedstawicielami ukraiń-
skiej administracji doświadcze-
niami krajów Unii Europejskiej. 

W ramach tego założenia

jako jedną z par Europejski Ko-
mitet Regionów wytypował Wiel-
kopolskę i Obwód Charkowski
na Ukrainie. Goście z Ukrainy za-
deklarowali szczególne zainte-
resowanie kwestiami związa-
nymi z tworzeniem instytucji
rozwoju lokalnego, a także me-
chanizmami współpracy mię-
dzy samorządem terytorialnym,
biznesem i inwestorami.

W kręgu zainteresowań sta-
żystów znalazło się również
wdrażanie regionalnych pro-
gramów rozwoju obszarów
wiejskich, wykorzystanie bu-
dżetu obywatelskiego w gmi-
nach, a także doświadczenia
Wielkopolan w zakresie ochro-
ny i rozwoju dziedzictwa kul-
turowego i historycznego. Pro-
gram wizyty dotyczył zatem
głównie zagadnień związanych
z rolnictwem i rozwojem ob-
szarów wiejskich.

Stażyści z Obwodu Charkow-
skiego odwiedzili siedzibę biura
regionalnego ARiMR w Pozna-
niu, gdzie zapoznali się z funk-
cjonowaniem grup producenc-

kich. W Urzędzie Marszałkow-
skim w Poznaniu uzyskali infor-
macje na temat programu Wiel-
kopolska Odnowa Wsi 2013-
-2020, który skupia blisko 2000
sołectw i pozwala na realizację
szeregu inicjatyw na szczeblu lo-
kalnym. Dowiedzieli się rów-
nież, jakie działania realizuje Sa-
morząd Województwa Wielko-
polskiego w ramach PROW
2014-2020 oraz Programu Ope-
racyjnego Rybactwo i Morze. Za-

prezentowano też instytucje
wspierające rolnictwo i rozwój
obszarów wiejskich: Wielkopol-
ską Izbę Rolniczą oraz Wielko-
polski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego. 

Ponadto stażyści mieli oka-
zję odwiedzić siedzibę Grupy
Producentów Amazis miesz-
czącą się w Trzeku w gminie
Kostrzyn. Grupa licząca 16
członków skupia głównie pro-
ducentów marchwi, truskawek

i chrzanu. Formy wsparcia
przedsiębiorczości na obsza-
rach wiejskich pokazano na
przykładzie gminy Stare Miasto
w powiecie konińskim, gdzie
stażystów przyjął wójt Ryszard
Nawrocki. W Starym Mieście
odbyły się też warsztaty przy-
gotowania oferty inwestycyj-
nej, przeprowadzone przez Sto-
warzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski. 

Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi UMWW zorga-
nizował dla stażystów wizytę 
w siedzibie Grupy Producen-
tów Warzyw Chenczke&Janas
w Łaszkowie w gminie Bliza-
nów. Grupa zrzesza sześć wy-
soko wyspecjalizowanych go-
spodarstw ogrodniczych zaj-
mujących się przede wszystkim
ekologiczną uprawą pomidorów
szklarniowych i kapusty pe-
kińskiej. Stażyści odwiedzili
również gospodarstwo Roma-
na Frątczaka z Dojutrowa 
w gminie Blizanów, Wielkopol-
skiego Rolnika Roku 2011,
jednego z głównych producen-

tów mleka w powiecie kaliskim.
W Tłokini Kościelnej w gminie
Opatówek spotkali się z kolei 
z wicemarszałkiem wojewódz-
twa Krzysztofem Grabowskim,
a w Liskowie – ze strażakami 
z miejscowego OSP oraz człon-
kiniami Koła Gospodyń Wiej-
skich. 

Ostatni dzień pobytu w Wiel-
kopolsce goście z Ukrainy po-
święcili na zapoznanie się 
z działalnością Lokalnej Grupy
Działania „Wielkopolska z Wy-
obraźnią”, której siedziba mie-
ści się w Koźminie Wielkopol-
skim. Prezes LGD Sławomir
Szyszka zaprezentował inwe-
stycje zrealizowane na obszarze
funkcjonowania grupy w ra-
mach PROW 2007-2013 oraz
PROW 2014-2020. Stażystom
pokazano również nowocze-
sną, zautomatyzowaną oborę 
w gospodarstwie Mateusza Se-
raszka w Głuchowie w gminie
Pogorzela, a także wioskę te-
matyczną w Rozdrażewie, 
w której głównym motywem
jest jajko.

Dzielimy się doświadczeniami z Ukraińcami

Tematyka spotkania doty-
czyła możliwości pozyski-
wania funduszy na realiza-

cję przedsięwzięć na obsza-
rach wiejskich. Pomysł na szko-
lenie zrodził się z inicjatywy
radnej województwa Mirosławy
Katarzyny Kaźmierczak.

– Wiedza o tym, jak pozyski-
wać fundusze europejskie, jest
dzisiaj bardzo ważna. Mieszka-
jąc na wsi, również można mieć
do nich dostęp. Mamy do dys-
pozycji m.in. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 i nabory ogłaszane
przez lokalne grupy działania.
Jest samorządowy program
Wielkopolska Odnowa Wsi, skie-
rowany do sołectw i organizacji
pozarządowych – powiedziała
radna Mirosława Katarzyna Kaź-
mierczak, która od 15 lat jest
również prezesem wielkopol-
skiego oddziału Stowarzyszenia
Krajowe Forum Kobiet. – Po-
nadto samorząd regionu prze-
znaczył ostatnio 1,6 miliona
złotych na dofinansowanie za-

kupu sadzonek drzewek mio-
dodajnych przez gminy i po-
wiaty.

W programie poznańskiego
szkolenia znalazły się m.in. in-
formacje na temat działań
wdrażanych przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego
w ramach PROW 2014-2020.

Omówiła je Izabela Mroczek, dy-
rektor Departamentu PROW 
w Urzędzie Marszałkowskim.
Zaprezentowała m.in. mapę
województwa, wskazując ob-
szary funkcjonowania poszcze-
gólnych lokalnych grup działa-
nia, do których można składać
wnioski na realizację zadań

wpisujących się w strategie
rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność. Nie zabrakło
również informacji na temat
Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich i możliwości aplikowania
o pieniądze w konkursach ogła-
szanych przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

Z kolei Dominik Bekasiak,
kierownik Oddziału Odnowy Wsi
w Departamencie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi UMWW, przybli-
żył uczestniczkom zasady kon-
kursu „Pięknieje Wielkopolska
Wieś”, na który Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego
przeznaczył w tym roku 3,25 mi-
liona złotych.

Przypomnijmy, że w kwietniu
2018 r. zarząd województwa
ogłosił listę rankingową, za-
wierającą 252 projekty zgło-
szone do konkursu, rekomen-
dując sejmikowi przyznanie do-
tacji dla 128 pierwszych pro-
jektów z listy. 4 czerwca radni
zaakceptowali tę propozycję
jednogłośnie. 

O dobrych praktykach działań
samorządowych w zakresie
zrównoważonego rozwoju ob-
szarów wiejskich mówił Rafał
Gil, zastępca dyrektora Depar-
tamentu Gospodarki Mieniem
UMWW. Wielkopolskie gminy
mogą starać się o pomoc fi-
nansową ze strony samorządu

województwa na budowę lub
przebudowę dróg dojazdowych
do gruntów rolnych oraz budo-
wę i renowację zbiorników ma-
łej retencji.

Od listopada 2017 r. jed-
nostki samorządu terytorialne-
go lub samorządowe jednostki
organizacyjne mogą zdobyć pie-
niądze również na zakup sa-
dzonek drzew miododajnych
przeznaczonych do nasadzeń 
w pasie drogowym lub na tere-
nach rolnych. Dofinansowanie
wynosi do 20 tysięcy złotych 
i pokrywa nawet 90 proc. łącz-
nej wartości poniesionych kosz-
tów. Wsparcie na zakup sadzo-
nek otrzymało 111 jednostek
samorządu. W efekcie posa-
dzonych zostanie 24,5 tysiąca
drzew miododajnych.

Czerwcowe szkolenie zorga-
nizowano dzięki dofinansowaniu
ze środków pomocy technicznej
PROW 2014-2020 w ramach
realizacji Planu Operacyjnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich na lata 2018-2019.

Przez wiedzę do działania
18 czerwca niemal stuosobowa grupa członkiń Stowarzyszenia Krajowe Forum Kobiet wzięła udział
w spotkaniu informacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. 

Uczestnicy szkolenia wspólnie z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim, radną woje-
wództwa Mirosławą Katarzyną Kaźmierczak oraz prelegentami: Izabelą Mroczek – dyrek-
tor Departamentu PROW UMWW, Rafałem Gilem – zastępcą dyrektora Departamentu Go-
spodarki Mieniem w UMWW, oraz Dominikiem Bekasiakiem – kierownikiem Oddziału Od-
nowy Wsi w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW.
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Stronę redaguje: Adrian Kapuściński – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
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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.

Prezes LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” Sławomir Szyszka
zaprezentował stażystom m.in. wioskę tematyczną w Roz-
drażewie.
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