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Jak kreować i odpowiednio wspierać rozwój lokalny?
31 marca odbyło się inau-
guracyjne spotkanie woje-
wódzkiego zespołu robo-
czego ds. realizacji instru-
mentu „Rozwój Lokalny Kie-
rowany przez Społeczność”. 

Zespół powołany został 
przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego w listopa-
dzie 2021 r. Skupia 26 osób 
reprezentujących samorząd 
województwa, środowiska na-
ukowe, lokalne grupy działa-
nia, Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Wielkopolski oraz 
Wielkopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego. Spotkaniom 
przewodniczy wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski.

– Wielkopolska zdecydowa-
ła się na odważny krok wielo-
funduszowej realizacji strategii 
rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność w nowej 
perspektywie budżetu unijne-
go. To duża szansa dla obsza-
rów wiejskich naszego regio-
nu, ale również wyzwanie, któ-
re wymaga przemyślanego 
i przedyskutowanego modelu 
działania – mówi radna woje-
wództwa Zo� a Szalczyk, która 
w powołanym zespole repre-
zentuje Komisję Strategii Roz-
woju Regionalnego i Współ-
pracy Międzynarodowej Sej-
miku Województwa Wielko-
polskiego. – Dotychczasowe 

źródło � nansowania strategii, 
czyli Europejski Fundusz Rol-
ny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich uzupełnią bowiem 
środki pochodzące z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 
Każdy fundusz rządzi się swo-
imi regułami, dlatego musimy 
znaleźć rozwiązania, które są 
zgodne ze wszystkimi z nich, 
a jednocześnie najlepiej przy-
czynią się do rozwoju lokal-
nego.

Zespół będzie spotykać 
się raz na kwartał, aby uła-
twić przede wszystkim wy-
mianę wiedzy i współpracę 

pomiędzy samorządem wo-
jewództwa a lokalnymi gru-
pami działania, monitorować 
postępy we wdrażaniu strate-
gii, które opracują LGD i opra-
cowywać propozycje rozwią-
zań usprawniających wsparcie 
rozwoju lokalnego. 

Termin pierwszego spotka-
nia był nieprzypadkowy. Od-
było się ono w przeddzień roz-
poczynającego się 1 kwietnia 
naboru wniosków dla LGD 
w zakresie wsparcia przygo-
towawczego. Nabór potrwa 
do 29 kwietnia. Pieniądze, któ-
re bedą rozdystrybuowane po 
jego rozstrzygnięciu, pomogą 
LGD opracować nowe strategie.

145 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową
Do 15 kwietnia trwa nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020.

Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego ogłosił 
możliwość ubiegania się 

o pomoc � nansową w zakre-
sie budowy, przebudowy lub 
wyposażenia obiektów bu-
dowlanych służących do za-
opatrzenia w wodę, odprowa-
dzania i oczyszczania ścieków 
lub gromadzenia wód opado-
wych i roztopowych. Fundu-
sze unijne pozwolą także na 
zakup i montaż urządzeń oraz 
instalacji kanalizacyjnych lub 
wodociągowych.

Z takiej szansy mogą sko-
rzystać gminy, spółki, w któ-
rych jedynymi udziałowcami 
są jednostki samorządu te-
rytorialnego, a także związ-
ki międzygminne. Pieniądze 
pochodzą z wydłużonego 
o dwa lata Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach nowego 
Europejskiego Instrumentu 
Odbudowy. Do� nansowanie 
z tego funduszu ma łagodzić 
skutki kryzysu, który wywołała 
pandemia COVID-19.

Do 100 proc. dotacji
– Zapotrzebowanie na inwe-
stycje wodno-kanalizacyjne 
na obszarach wiejskich wo-
jewództwa wielkopolskiego 
wciąż jest bardzo duże. Regu-
larnie sygnalizują to włodarze 
gmin, których głos staramy się 
wspierać, apelując do ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi o do-
datkowe środki. W tym roku 
udało się wygospodarować 

nową pulę aż 145 mln zł. Co 
ważne, wnioskodawcy mogą 
ubiegać się o do� nansowanie 
do 100 proc. kosztów kwali� -
kowalnych swoich projektów 
– podkreśla wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski.

Pomoc przewidziano dla 
zadań zaplanowanych do re-
alizacji na terenie miejsco-
wości liczących do 5 tysięcy 
mieszkańców. Zmianą w sto-
sunku do dwóch wcześniej-
szych naborów wniosków 
(przeprowadzonych w obec-
nej perspektywie programo-
wej) jest rozszerzenie zakresu 
wsparcia o możliwość budo-
wy lub przebudowy podziem-
nych zbiorników retencyjnych 

o łącznej pojemności co naj-
mniej 100 m3. Powstanie ta-
kich zbiorników można rów-
nież uwzględnić w ramach 
projektu obejmującego budo-
wę lub przebudowę systemu 
kanalizacji deszczowej. Zmia-
nie uległ także limit wsparcia, 
który wcześniej wynosił 2 mln 
zł na bene� cjenta. Obecnie 
jest to 5 mln zł na obszar gmi-
ny, w której realizowane są do-
� nansowane inwestycje.

Ważne są kryteria
O kolejności przysługiwania 
wsparcia decydować będzie 
suma punktów przyznanych 
na podstawie kryteriów, któ-
re wynikają z ministerialne-

go rozporządzenia i są poda-
ne do wiadomości publicznej. 
Uwzględniają one podstawo-
wy dochód podatkowy gminy 
odnoszony do średniej woje-
wódzkiej. Im jest on mniejszy, 
tym większa szansa na uzy-
skanie do� nansowania. 

Podobnie jest w przypadku 
innego istotnego kryterium, 
odnoszącego się do wskaź-
nika zwodociągowania lub 
skanalizowania gminy, który 
określa, ile procent mieszkań-
ców ma dostęp do tego rodza-
ju usług.

Dodatkowy punkt przyzna-
wany jest operacjom realizo-
wanym na terenie powiatów, 
w których stopa bezrobocia 

w ostatnim roku była na po-
ziomie wyższym lub równym 
średniej wojewódzkiej.

Dwoma punktami premio-
wane są z kolei zadania zapla-
nowane na obszarze gminy, 
na którym jednolita część wód 
powierzchniowych jest zagro-
żona nieosiągnięciem celów 
środowiskowych, wskazanych 
w planach gospodarowania 
wodami na obszarach dorze-
czy. Należy dodać, że waga 
tego kryterium zmniejszyła 
się w porównaniu z wcześ-
niejszymi naborami, kiedy to 
jego spełnienie premiowane 
było aż 5 punktami.

Zwiększono natomiast zna-
czenie kryterium preferujące-
go operacje, które uwzględ-
niają łącznie koszty z zakresu 
gospodarki wodnej i ścieko-
wej (z 1,5 do 2,5 pkt.). Wyso-
ko premiowane będą opera-
cje dotyczące budowy pod-
ziemnych zbiorników reten-
cyjnych. Jeżeli ich kubatura 
przekracza 1000 m3, przyzna-
je się aż 8 punktów, powyżej 
500 m3 – 4 punkty, a w przy-
padku zbiorników o pojem-
ności przekraczającej 200 m3

– 2 punkty.
Pół punktu uzyskają nato-

miast operacje realizowane 
w związku z tworzeniem in-
frastruktury szerokopasmo-
wego internetu.

Koniec w czerwcu 2025 r.
Poza tym pod uwagę brane 
są również kryteria uwzględ-

niające specyfikę danego 
województwa. W Wielko-
polsce łatwiejszą drogę do 
uzyskania dofinansowania 
będą mieli ci wnioskodaw-
cy, których planowana ope-
racja przewiduje zastosowa-
nie rozwiązań polegających 
na gromadzeniu i wykorzy-
staniu zebranych wód opa-
dowych lub roztopowych na 
cele inne niż rolnicze. 

Premiowane będą też pro-
jekty zakładające przezna-
czenie istotnej części kosztów 
kwali� kowalnych na budowę 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Dodatkowe punkty 
otrzymają operacje uwzględ-
niające przebudowę sieci wo-
dociągowej lub kanalizacji sie-
ciowej, które powstały przed 
2000 r. albo budowę, przebu-
dowę lub wyposażenie bu-
dynków technicznych obsłu-
gujących sieć wodociągową 
lub sieć kanalizacyjną.

Realizacja operacji obję-
tych do� nansowaniem musi 
zakończyć się do 30 czerw-
ca 2025 r. Przypomnijmy, że 
wartość pomocy z Unii Euro-
pejskiej udzielonej dotych-
czas bene� cjentom Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014-2020 na inwesty-
cje wodno-kanalizacyjne to 
blisko 151 mln zł. Docelowo 
na wsparcie tego typu zadań 
w obecnej perspektywie pro-
gramowej skierowane zosta-
ną środki sięgające niemal 
300 mln zł.
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Inauguracyjne spotkanie wojewódzkiego zespołu roboczego 
ds. realizacji instrumentu RLKS odbyło się 31 marca w Poznaniu.
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Infrastruktura przebudowanej stacji uzdatniania wody w Morawinie w gminie Ceków-Kolonia to 
efekt inwestycji zrealizowanej dzięki dotacji z PROW 2014-2020.
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