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promocja PROW

Wielkopolska rozwija się dzięki PROW
– W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasową realizację
działań wdrażanych przez
Samorząd Województwa
Wielkopolskiego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jakie najważniejsze
wnioski płyną z tego spotkania?
– Podsumowaliśmy to, co udało się do tej pory wykonać dzięki funduszom europejskim.
365 milionów złotych to kwota, jaką przyznano dotychczas
beneficjentom PROW 2014-2020 w wyniku podpisanych
umów. Ta pomoc finansowa
ma niebagatelne znaczenie
dla rozwoju terenów wiejskich
w naszym województwie. Oczywiście potrzeby wielokrotnie
przekraczają dostępną pulę
środków, ale można powiedzieć, że jest to okoliczność
mobilizująca wnioskodawców
do realizacji przemyślanych
i racjonalnych przedsięwzięć.
Jakość składanych wniosków
stale się poprawia, ponieważ
beneficjenci są bogatsi o doświadczenia zebrane w poprzedniej perspektywie programowej.
– Jakie nabory wniosków
dotychczas rozstrzygnięto?
Ile pieniędzy w ramach re-

alizowanych działań przyznano już beneficjentom?
– Cieszę się, że mamy wysoką
kontraktację środków w ramach PROW 2014-2020.
Pierwsze umowy z beneficjentami podpisałem w 2016 r.
Przez dwa i pół roku zakontraktowaliśmy 67 proc. dostępnego dla naszego województwa limitu środków.
Wskaźnik ten będzie wkrótce
jeszcze wyższy, bo w najbliższym czasie podpiszę w imieniu samorządu województwa
umowy z beneficjentami, którzy aplikowali o wsparcie inwestycji w obiekty pełniące
funkcje kulturalne, inwestycji
zakładających kształtowanie
przestrzeni publicznej, a także
ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego. Na te
cele mamy do dyspozycji około 35 milionów złotych.

FOT. A. KAPUŚCIŃSKI

Z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim o konferencji podsumowującej efekty wdrażania
programu rozmawia Adrian Kapuściński.

gminy i powiaty podpisały umowy zakładające wsparcie rzędu
106 milionów złotych. Dzięki
tym pieniądzom w mniejszych
miejscowościach naszego re-

365 milionów złotych przyznano
wielkopolskim beneficjentom
w ramach PROW 2014-2020.
gionu powstaje około 268 km
nowych dróg. Łącznie dofinansowano 148 inwestycji. Ponad dwie trzecie z nich zostało już zakończonych, a nowe
drogi oddano do użytku.

Biorąc pod uwagę dofinansowanie projektów infrastrukturalnych, jako pierwszy rozstrzygnięty został nabór dotyczący budowy lub modernizacji
dróg lokalnych. Wielkopolskie

Wielkopolscy beneficjenci
PROW 2014-2020 realizują
też 55 zadań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.
Wartość unijnego dofinansowania dla tych zadań to 68 milionów złotych. W listopadzie
2017 r. zakontraktowaliśmy
10,5 miliona złotych na inwestycje w targowiska lub obiekty przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.
Umowy w tej sprawie podpisało
15 wielkopolskich gmin. Powiaty pleszewski i czarnkowsko-trzcianecki realizują z kolei projekty scalania gruntów.
– Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano istot-

ną rolę lokalnych grup działania w dystrybucji środków
unijnych w ramach PROW
2014-2020. Jak można scharakteryzować te grupy?
– Lokalne grupy działania stanowią ważne ogniwo Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Są to
stowarzyszenia, których funkcjonowanie opiera się na partnerstwie trójsektorowym. Łączą sektor publiczny, prywatny
oraz organizacje pozarządowe z terenu kilku, a czasem kilkunastu sąsiadujących ze sobą
gmin. W wyniku ich współpracy w drugiej połowie 2015
roku powstały strategie rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność. Dokumenty te określają podstawowe obszary wymagające wsparcia
na poziomie lokalnym.
W maju 2016 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał 29 lokalnym
grupom działania środki w wysokości 320 milionów złotych.
Pieniądze są dystrybuowane
w wyniku naborów wniosków
ogłaszanych przez LGD. Najlepsze projekty trafiają do oceny prowadzonej w Urzędzie
Marszałkowskim w Poznaniu,
gdzie podpisywane są też umowy. Dotychczas złożono 1968
takich wniosków oraz podpisano 788 umów o wartości

115 milionów złotych. Beneficjentami są gminy, stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze
straże pożarne, a także przedsiębiorcy. Poza wdrażaniem
strategii LGD realizują jeszcze
projekty współpracy, projekty
grantowe oraz operacje własne.
– Czy nadal można będzie
aplikować o środki z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020?
– Nabory wniosków prowadzone bezpośrednio przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego już zakończono.
O środki można jednak wciąż
ubiegać się za pośrednictwem
lokalnych grup działania, które przeprowadzają nabory
zgodnie z harmonogramami
przyjętymi w strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność. Można się z nimi
zapoznać, odwiedzając portale internetowe grup. Ich adresy są dostępne m.in. na
stronie www.dprow.umww.pl
w zakładce „Lokalne grupy
działania”. Serdecznie zachęcam do korzystania ze wsparcia oferowanego przez LGD.
Jest to dogodna forma finansowania inicjatyw oddolnych,
tak bardzo potrzebnych i integrujących małe społeczności
wiejskie.

W Jaraczewie w powiecie jaroc i ń s k i m o d d an o d o u ż y t k u
nowe targowisko gminne, dofinansowane z PROW 2014-2020.
Jest to pierwsza inwestycja
tego typu zrealizowana w województwie wielkopolskim w obecnej perspektywie budżetowej.
Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 8 sierpnia.
– Pieniądze unijne w ramach
PROW 2014-2020 są dobrze
wykorzystywane. Oddane do
użytku targowisko w Jaraczewie,
wybudowane dzięki przyznanemu dofinansowaniu, to nowoczesny obiekt, który może stać
się wizytówką miejscowości.
Przyczyni się jednak przede

wszystkim do promocji lokalnych produktów, umożliwiając
rolnikom wygodną sprzedaż
bezpośrednią – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof
Grabowski.
– Z nowego targowiska można korzystać w każdą środę od
godziny 7 przez cały dzień oraz
w soboty między 7 a 12. Serdecznie zapraszam zarówno
wystawców, jak i kupujących.
Jestem przekonany, że to miejsce będzie tętnić życiem – dodaje burmistrz Jaraczewa Dariusz Strugała.
W listopadzie 2017 roku
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu podpisano 15 umów dotyczących in-

FOT. URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

Targowisko to miejsce, które powinno tętnić życiem

Na zaproszenie burmistrza Dariusza Strugały w uroczystym
otwarciu targowiska w Jaraczewie udział wzięli m.in. wicemarszałek Krzysztof Grabowski i poseł do Parlamentu
Europejskiego Andrzej Grzyb.

westycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na
cele promocji lokalnych produktów. 10,5 miliona złotych,
pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, trafiło do samorządów z naszego województwa. Są to gminy: Zakrzewo, Łobżenica, Białośliwie, Wieleń, Wągrowiec, Chrzypsko Wielkie, Szamotuły, Oborniki, Zbąszyń, Pyzdry, Dąbie, Jaraczewo,
Grodziec, Stawiszyn oraz Dobra.
Jednym z warunków koniecznych do spełnienia, aby
uzyskać dofinansowanie unijne,
było zagwarantowanie, że powierzchnia handlowa targowiska
w co najmniej 30 proc. prze-

znaczona będzie dla rolników
sprzedających produkty rolno-spożywcze.
Ponadto warto wspomnieć,
że targowiska powstałe w wyniku dofinasowania ze środków
PROW 2014-2020 powinny
być utwardzone, oświetlone,
przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Zadaszone
stoiska na targowisku powinny
obejmować co najmniej połowę powierzchni handlowej, posiadać miejsca parkingowe
i urządzenia sanitarnohigieniczne oraz być oznaczone nazwą „Mój Rynek”. Krótko mówiąc, muszą spełniać najwyższe standardy.
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