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promocja PROW

Więcej funduszy na świetlice i domy kultury
Wielkopolska przeznaczy dodatkowe 12 mln zł na odnowę wsi w ramach PROW 2014-2020.
adząd Województwa Wielkopolskiego podjął 26
lipca uchwałę w sprawie
ogłoszenia kolejności przysługiwania pomocy wnioskodawcom ubiegającym się o unijne
środki na inwestycje w obiektach pełniących funkcje kulturalne. Nabór przeprowadzono w marcu tego roku.
Potencjalni beneficjenci
PROW złożyli 87 wniosków. Po
etapie oceny punktowej 56 projektów ma szansę na dofinansowanie. Zadania te uzyskały
bowiem co najmniej 16 punktów, a ich koszty mieszczą się
w kwocie stanowiącej 150 proc.
limitu przewidzianego dla województwa wielkopolskiego w rozporządzeniu ministra rolnictwa
i rozwoju wsi. Warto podkreślić,
że po lipcowej zmianie rozporządzenia limit ten został zwiększony ponad trzykrotnie.
– Zainteresowanie pomocą finansową w zakresie inwestycji
w świetlice wiejskie oraz obiekty, które stanowią ośrodki kultury w mniejszych miejscowo-

FOT. ARCHIWUM LGD „KOLD”

Z

Nowa świetlica wiejska w Sątopach w gminie Nowy Tomyśl powstała dzięki funduszom
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W obecnej perspektywie programowej na tego typu zadania województwo wielkopolskie przeznacza ponad 17,5
miliona złotych.
ściach, jest bardzo duże. Mając
to na uwadze, od kilku miesięcy staraliśmy się o zwiększenie
limitu środków na tego typu za-

dania. Dzięki temu pula pieniędzy dostępnych dla Wielkopolski wzrosła z 1,3 mln euro do
4 mln euro – mówi wicemar-

szałek Krzysztof Grabowski.
Wsparcie finansowe dotyczy
przedsięwzięć zakładających budowę, przebudowę lub wyposa-

żenie budynków pełniących
funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury. Inwestycje
muszą być realizowane w miejscowościach liczących do 5 tysięcy mieszkańców, a obiekty
dostępne dla ogółu społeczeństwa, w tym również dla osób
z niepełnosprawnościami.
Beneficjentem pomocy, przyznawanej w formie refundacji
kosztów, mogą być gminy lub
instytucje kultury, dla których
organizatorem jest jednostka
samorządu terytorialnego.
Listy informujące o kolejności przysługiwania pomocy zostały wcześniej opublikowane
również dla zadań polegających na kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz ochronie
zabytków i budownictwa tradycyjnego.
W zakresie kształtowania
przestrzeni publicznej gminy
województwa wielkopolskiego
złożyły w kwietniowym naborze
38 wniosków. 15 z nich zostało skierowanych do dalszej oceny. Zakres wsparcia dla tego

typu inwestycji obejmuje prace
budowlane, zakup nowych urządzeń lub wyposażenia, a także
roślin wieloletnich.
Z kolei o pieniądze na ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego mogły starać się
gminy oraz instytucje kultury,
dla których organizatorem jest
jednostka samorządu terytorialnego. Zainteresowanych
tego typu wsparciem jest 16
gmin. Poza budową lub przebudową obiektów, pracami konserwatorskimi i restauratorskimi, przedmiotem dofinansowania może być również m.in. zakup eksponatów.
Projekty wnioskodawców
poddawane są obecnie dalszej
weryfikacji, która wyłoni listę beneficjentów. Umowy na dofinansowanie przedsięwzięć będą
podpisywane jesienią tego roku.
Łączna pula środków, jaką
województwo wielkopolskie
przeznacza w ramach tegorocznych naborów na odnowę
wsi, przy obecnym kursie euro
wynosi 35 milionów złotych.

Ponad 5,5 miliona złotych trafiło dotychczas do lokalnych
grup działania na sfinansowanie
projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nabory wniosków prowadzone są przez LGD zgodnie z harmonogramami i tematyką przyjętą w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Projekty zakładają
wykonanie co najmniej dwóch
zadań o wartości od 5 do 50 tysięcy złotych. Grantobiorcami
mogą być pełnoletnie osoby
fizyczne, zamieszkałe lub prowadzące działalność na obszarze objętym strategią, a także
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, mające
siedzibę na tym obszarze. Limit
środków przypadający na jednego grantobiorcę sięga 100 tysięcy złotych.
– Granty realizowane za pośrednictwem LGD są dogodną
formą dofinansowania inicja-

FOT. A. KAPUŚCIŃSKI

Jak sobie radzą z grantami lokalne grupy działania?

Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski” z powiatu kępińskiego realizuje projekt pn. „Nowoczesna baza rekreacyjno-kulturalna na obszarze Wrót Wielkopolski w 2018 roku”. Na zdjęciu od lewej: Izabela Mroczek – dyrektor Departamentu PROW UMWW, wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz przedstawiciele stowarzyszenia: prezes Grzegorz Grzunka i członek zarządu Katarzyna Kołcio-Kraus.
tyw oddolnych. Mogą z nich
korzystać również te podmioty, które nie mają możliwości
ubiegania się o fundusze

w ramach innych działań. Dodatkowym plusem jest fakt, że
projekty te są finansowane
w 100 proc. z pieniędzy pu-

blicznych – podkreśla Izabela
Mroczek, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich w Urzę-

dzie Marszałkowskim w Poznaniu.
Tematyka projektów grantowych jest bardzo zróżnicowana.
Dofinansowaniem objęte zostają takie przedsięwzięcia, jak:
budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury, np.
turystycznej, rekreacyjnej lub
kulturalnej, organizacja imprez
oraz wydanie publikacji promujących obszar lokalnej grupy
działania. Lokalne grupy działania, realizując projekty grantowe, stawiają też na aktywizację społeczeństwa, w tym
włączenie społeczne osób zależnych, ale również prowadzenie działań edukacyjnych zwiększających lokalną tożsamość
lub świadomość ekologiczną.
Unijne pieniądze pomagają zachować dziedzictwo obszaru
LGD, pieniądze przeznaczane są
także na pobudzenie aktywności organizacji pozarządowych.
Do tej pory umowy na dofinansowanie grantów podpisali
przedstawiciele 14 lokalnych
grup działania: Stowarzyszenia

„Dolina Noteci” z powiatu chodzieskiego, Stowarzyszenia
„KOLD” z powiatu nowotomyskiego, Lokalnej Grupy Działania
„Trakt Piastów” z powiatu gnieźnieńskiego, Stowarzyszenia
„Ostrzeszowska Lokalna Grupa
Działania” z powiatu ostrzeszowskiego, Turkowkiej Unii
Rozwoju T.U.R. z powiatu tureckiego, Stowarzyszenia „Solna Dolina” z powiatu kolskiego,
Stowarzyszenia „Wspólnie dla
Przyszłości” z powiatu pleszewskiego, Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z powiatów krotoszyńskiego i gostyńskiego, Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” z powiatu konińskiego, Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” z powiatu słupeckiego, Stowarzyszenia „Dolina Wełny” z powiatu wągrowieckiego, Stowarzyszenia „Kraina Trzech Rzek”
z powiatu obornickiego, Lokalnej
Grupy Działania „Z Nami Warto”
z powiatu wrzesińskiego oraz
Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski” z powiatu kępińskiego.
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