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PROMOCJA PROW

Obszary wiejskie bez funduszy unijnych?
Echa stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu Planu Strategicznego
dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
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lutego zakończył się pierwszy etap konsultacji projektu dokumentu, opracowanego przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Plan Strategiczny dla
Wspólnej Polityki Rolnej określa cele
i działania planowane do realizacji
w nowej perspektywie budżetu unijnego po 2023 roku. Obejmuje on instrumenty zarówno I filara WPR, czyli
płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków rolnych, jak i II filara, tj. wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Jak już informowaliśmy w „Monitorze”, podczas
styczniowej sesji wielkopolskiego
sejmiku swoje stanowisko w sprawie
planów ministerstwa wyrazili radni
województwa.
– W opinii większości radnych,
wyrażonej w podjętym stanowisku, projekt Planu Strategicznego
dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2023-2027 wymaga zmian. Przede
wszystkim nie uwzględniono w nim
wsparcia dla samorządów lokalnych
na szereg ważnych inwestycji infrastrukturalnych. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-

Przebudowa drogi na odcinku Antonin – Przygodziczki (Klady) w gminie Przygodzice. Inwestycję dofinansowano
z PROW 2014-2020. Dokument zaprezentowany przez ministerstwo nie przewiduje wsparcia dla lokalnych samorządów na tego typu przedsięwzięcia.

-2020 daje możliwość dofinansowania środkami unijnymi budowy lub
modernizacji dróg lokalnych, inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, budowy lub przebudowy
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Jacek Gursz
burmistrz Chodzieży,
przewodniczący
Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski
– Występując w imieniu
gmin położonych na terenach wiejskich,
chciałbym zasadniczo podkreślić, że zapisy
projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej
Polityki Rolnej, dotyczące braku wsparcia ze
środków EFRROW, wzbudzają duże zaniepokojenie naszego środowiska. Brak możliwości pozyskania funduszy na budowę lub
przebudowę dróg, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej czy internetu szerokopasmowego dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
może oznaczać całkowity brak wsparcia na
realizację takich podstawowych dla mieszkańców inwestycji. W naszej opinii paradoksem jest fakt, że w projekcie planu dostrzeżono wciąż jeszcze występujące niedostatki
rozwojowe istniejące na terenach wiejskich,
PROW stopka:Makieta
1 2020-02-11
odbierając jednocześnie
w dalszych 17:07
zapisach tego dokumentu narzędzie do likwidacji tych braków, a tym samym lepszego
wykorzystania potencjału, którym dysponuje polska wieś. Funkcjonujący dotąd system pozwalał na sprawne wdrażanie i realizowanie istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego celów i wpisywał się w ich
realne potrzeby.

świetlic wiejskich, zadań związanych
z kształtowaniem przestrzeni publicznej oraz ochrony zabytków. Jeżeli plan na nową perspektywę finansową zostanie przyjęty w obecnym
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Tomasz Kałużny
burmistrz Wrześni
– Gmina Września podczas ostatnich 14 lat pozyskała pieniądze na realizację wielu inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, m.in. z zakresu budowy i remontów dróg, budowy kanalizacji sanitarnej czy
remontów i doposażenia świetlic wiejskich.
To właśnie dzięki dofinansowaniom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 i możliwości realizacji tak ważnych dla lokalnych społeczności przedsięwzięć jesteśmy w stanie podnosić komfort
życia naszych mieszkańców, trwale zmieniając wygląd obszarów wiejskich wchodzących w skład gminy Września. Zdecydowanie opowiadam się za tym, aby dotychczasowy i sprawnie funkcjonujący sposób
ubiegania się o środki finansowe był konStrona
1 w kolejnych latach. Pozwoli to
tynuowany
ukończyć szereg zadań, które mamy w planach i o które bardzo zabiegają mieszkańcy gminy. Fundusze unijne są niezbędnym
źródłem finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych, ponieważ ich koszty przekraczają możliwości naszego budżetu, dlatego
tak ważne jest, aby nie zabrakło ich w przyszłej perspektywie finansowej.

kształcie, gminy i powiaty nie będą
mogły liczyć na pozyskanie funduszy na te zadania, co może drastycznie zahamować rozwój obszarów
wiejskich w naszym województwie

– podkreśla wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.
I dodaje: – Skala potrzeb inwestycyjnych wciąż jest ogromna.
Zwracają na to uwagę beneficjenci
w licznych pismach kierowanych do
Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wynika z nich zapotrzebowanie na budowę co najmniej
3,5 tysiąca km nowych dróg gminnych i powiatowych oraz 2,5 tysiąca km sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Doświadczenia dwóch
perspektyw budżetu unijnego pokazują, że pomoc na tego typu zadania, dystrybuowana za pośrednictwem samorządów województw,
daje oczekiwane efekty. W projekcie planu strategicznego zamierza
się jednak ograniczyć kompetencje
regionów w tym zakresie, co mocno niepokoi.
Swoje zdanie na temat planów ministerstwa licznie wyrazili też przedstawiciele samorządów lokalnych,
zaangażowani w rozwój obszarów
wiejskich w Wielkopolsce. Prezentujemy ich głos, także jako beneficjentów PROW.
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Artur Miętkiewicz
wójt gminy Lądek
– Z dużym zaskoczeniem
przyjąłem informacje
wynikające z projektu
Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki
Rolnej, który nie zakłada dalszego wsparcia
dla gmin na inwestycje dotyczące zapewnienia mieszkańcom podstawowych usług,
a więc możliwości przemieszczania się po
równych i bezpiecznych drogach, dostępu
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej czy
też możliwości korzystania z nowych lub odnowionych świetlic i domów kultury. Gmina
Lądek aktywnie korzysta ze środków europejskich, przeznaczonych na dofinansowanie tego typu zadań w ramach PROW 2014-2020. Dzięki tym funduszom wybudowaliśmy odcinki dróg w miejscowościach Ląd,
Ciążeń i Ratyń. Udało nam się też pozyskać
pół miliona złotych na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku. Szczególnie duże znaczenie dla poprawy komfortu życia mieszkańców ma blisko
dwumilionowe dofinansowanie, które otrzymaliśmy na przebudowę stacji uzdatniania
wody w Woli Koszuckiej i Ratyniu, przebudowę wodociągu w Ratyniu oraz przebudowę
kanalizacji sanitarnej w Lądku.

Piotr Psikus
burmistrz Kępna
– Jako beneficjent Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina Kępno mogła skorzystać ze wsparcia finansowego na realizację wielu kluczowych
inwestycji. Warto wspomnieć chociażby
o przebudowie domów ludowych w ośmiu
miejscowościach naszej gminy, rozbudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na
terenie trzech miejscowości oraz budowie
dwóch centrów rekreacyjno-sportowych.
Efekty tych przedsięwzięć są dostrzegalne.
Prace wykonane dzięki pozyskanym funduszom europejskim w istotnym sposób
przyczyniły się do poprawy komfortu życia
mieszkańców, a także do ich zwiększonego zaangażowania w działalność społeczno-kulturalną. Z tego powodu uważam, że
jeżeli w Planie Strategicznym dla Wspólnej
Polityki Rolnej na lata 2023-2027 nie zostanie uwzględniona możliwość dofinansowania dużych inwestycji, prowadzonych na obszarach wiejskich, będzie to oznaczało konieczność rezygnacji z przedsięwzięć, na które bardzo liczą i czekają lokalne społeczności
w gminie Kępno. Mam nadzieję, że głos samorządów lokalnych w tej sprawie okaże się
ważny i zostanie wzięty pod uwagę.
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