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Adrian Kapuściński

To będzie pracowity rok
Z Izabelą Mroczek, dyrektorem Departamentu PROW UMWW, rozmawia Adrian Kapuściński

Na jakim etapie wdrażania 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
2020 obecnie się znajdu-
jemy?

– Program ten realizujemy 
od drugiej połowy 2015 roku. 
Przed nami jeszcze niespeł-
na trzy i pół roku, w trakcie 
których powinny zostać roz-
strzygnięte kolejne nabory 
wniosków oraz rozliczone pro-
jekty, które uzyskały i uzyskają 
dofinansowanie. 2022 rok za-
powiada się bardzo pracowi-
cie. W sierpniu ubiegłego roku 
Komisja Europejska podjęła 
decyzję o wydłużeniu PROW 
2014-2020 o dwuletni okres 
przejściowy. Pandemia koro-
nawirusa znacząco wpłynęła 
na sytuację wielu beneficjen-
tów, utrudniając im realizację 
operacji, na które pozyskali 
fundusze z Unii Europejskiej. 
Pojawiły się też oszczędno-
ści w ramach działań nadzo-
rowanych przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, które przesunięto 
na sfinansowanie zadań wdra-
żanych przy udziale samorzą-
dów województw. Pula dodat-
kowych funduszy, biorąc pod 
uwagę również środki dystry-
buowane przy udziale lokal-
nych grup działania, jest im-
ponująca. Wynosi około 340 
milionów złotych. To więcej 
niż połowa tego, czym Samo-
rząd Województwa Wielko-
polskiego dysponował przez 
ostatnie osiem lat.
Czego dotyczyć będą 
wspomniane przez Panią 
nabory wniosków zaplano-
wane na 2022 rok?

– W pierwszej kolejności 
planujemy zrealizować nabór 
w zakresie operacji dotyczą-
cych scalania gruntów. Pula 
środków na ten cel zwięk-
szyła się o 5 milionów euro. 
Adresatem funduszy są w tym 
przypadku starostwa powia-
towe. W 2022 roku chcieliby-
śmy ogłosić nabory na dwa 
rodzaje zadań bardzo wycze-
kiwane przez wielkopolskie 
samorządy gminne i powia-
towe. 19,3 miliona euro zosta-
nie rozdystrybuowane wśród 
beneficjentów zaintereso-
wanych realizacją inwestycji 
w budowę lub modernizację 
dróg lokalnych. 31 milionów 
euro trafi do gmin i gmin-

nych przedsiębiorstw komu-
nalnych na operacje typu go-
spodarka wodno-ściekowa. 
Fundusze na ten cel pochodzą 
z Europejskiego Instrumentu 
Odbudowy i co istotne umoż-
liwią dofinansowanie projek-
tów w wysokości 100 proc. 
kosztów kwalifikowalnych. 
Biorąc pod uwagę obecny, 
wysoki kurs waluty europej-
skiej, w przypadku wspomnia-
nych zakresów wsparcia mo-
żemy zatem mówić o pomocy 
rzędu ćwierć miliarda złotych. 
Nabory odbędą się niezwłocz-
nie po wejściu w życie roz-
porządzeń wykonawczych 
oraz po opracowaniu przez 
ARiMR formularzy wniosków 
niezbędnych do aplikowania 
o środki. Dodatkowo Samo-
rząd Województwa Wielko-
polskiego będzie zaangażo-
wany w udzielanie wsparcia 
na nowy zakres operacji typu 
„Zarządzanie zasobami wod-
nymi”. Beneficjentem pomocy 
będzie w tym przypadku Pań-
stwowe Gospodarstwo Wod-
ne „Wody Polskie”. 
Fundusze skierowane będą 
zatem w dużej mierze na 
wsparcie ważnych działań 
inwestycyjnych samorzą-
dów lokalnych. Czy inne 
podmioty też mogą liczyć 
na pomoc finansową z 
PROW 2014-2020?

– Zakres oferowanej pomo-
cy jest zdecydowanie szerszy 
i nie ogranicza się wyłącznie 

do jednostek samorządu te-
rytorialnego. Bardzo istotne 
wsparcie kierujemy do miesz-
kańców województwa wielko-
polskiego za pośrednictwem 
28 lokalnych grup działania 
(LGD). Grupy ogłaszają i roz-
strzygają nabory w oparciu 
o opracowane wcześniej lo-
kalne strategie rozwoju. Pier-
wotnie pula funduszy na ten 
cel wynosiła 74 miliony euro. 
Jesienią 2021 roku LGD otrzy-

mały dodatkowe 16,8 milio-
nów euro. Środki te umoż-
liwią dofinansowanie setek 
nowych projektów. Znacząca 
część z nich dotyczy podej-
mowania i rozwijania działal-
ności gospodarczej na obsza-
rach wiejskich. 

W tym przypadku benefi-
cjentami są osoby fizyczne 
zakładające własny biznes 
oraz przedsiębiorstwa już 
istniejące. O pomoc finanso-
wą mogą starać się również 
m.in. fundacje, stowarzysze-
nia, ochotnicze straże pożar-
ne czy spółdzielnie, ale tak-

że wspomniane wcześniej 
samorządy lokalne. To na co 
LGD przeznaczają środki, za-
leży od zakresów wynikają-
cych ze strategii przyjętej na 
danym obszarze. Poza projek-
tami biznesowymi, większość 
realizowanych zadań polega 
na budowie lub przebudowie 
niekomercyjnej infrastruktu-
ry rekreacyjnej, turystycznej, 
sportowej lub kulturalnej, 
inicjatywach służących za-

chowaniu dziedzictwa lokal-
nego, wzmocnieniu kapitału 
społecznego czy projektach 
związanych z ochroną śro-
dowiska i przeciwdziałaniem 
zmianom klimatycznym. Do 
strategii wprowadzony został 
nowy zakres wsparcia obej-
mujący opracowanie koncep-
cji inteligentnych wsi. Projekty 
tego typu realizowane będą 
w formie grantów. Zachęcam 
do odwiedzania stron interne-
towych lokalnych grup dzia-
łania. Część grup już ogłosiła 
nowe nabory wniosków, inne 
uczynią to wkrótce. Warto na 

bieżąco śledzić te informacje, 
aby w porę skorzystać z moż-
liwości dofinansowania.
12 stycznia 2022 roku Mi-
nister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi ogłosił konkurs nr 
6/2022 dla partnerów Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiej-
skich. Kto może ubiegać 
się o fundusze pochodzą-
ce z tego konkursu? Kiedy 
należy złożyć odpowiedni 
wniosek?

– Nabór wniosków rozpo-
cznie się 14 lutego i potrwa 
do 28 lutego. Zadania objęte 
dofinansowaniem w ramach 
tego konkursu mogą realizo-
wać wszystkie podmioty zare-
jestrowane w bazie partnerów 
Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich. Aby zostać partnerem 
KSOW wystarczy wypełnić for-
mularz dostępny na stronie in-
ternetowej www.ksow.pl. Po-
moc finansowa udzielana bę-
dzie w formie refundacji kosz-
tów poniesionych w związku 
z realizacją tzw. projektów 
miękkich, tj. szkoleń, spotkań, 
warsztatów, konferencji, kra-
jowych wyjazdów studyjnych, 
punktów informacyjnych, ba-
dań, konkursów, ale również 
publikacji, artykułów praso-
wych, filmów i audycji radio-
wych. Do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielko-
polskiego w Poznaniu można 
aplikować o dofinansowanie 
projektów, których grupa do-
celowa pochodzi z nie wię-
cej niż trzech województw, 
a większość tej grupy stano-
wią mieszkańcy wojewódz-
twa wielkopolskiego. 

To już szósta edycja konkur-
su. We wcześniejszych zreali-
zowano 167 zadań, a wartość 
przyznanego dofinansowania 
wyniosła ponad 3,7 miliona 
złotych. W 2022 roku Samo-
rząd Województwa Wielko-
polskiego dysponuje budże-
tem w wysokości 1,25 milio-
na złotych. Szczegółowe in-
formacje na temat konkursu 
można znaleźć, odwiedzając 
m.in. strony internetowe ad-
ministrowane przez Departa-
ment PROW Urzędu Marszał-
kowskiego w Poznaniu: www.
dprow.umww.pl oraz www. 
wielkopolskie.ksow.pl.
Nasza rozmowa dotyczy 
głównie najbliższej przy-
szłości, ale mieszkańcy ob-

szarów wiejskich chcieli-
by zapewne wiedzieć jak 
wyglądają plany na nową 
perspektywę finansową, 
której realizacja powinna 
rozpocząć się już w drugiej 
połowie 2023 roku. 

– W grudniu 2021 roku Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi opracowało czwartą już 
wersję Planu Strategicznego 
dla Wspólnej Polityki Rolnej 
na lata 2023-2027. Do po-
przednich wersji tego doku-
mentu zgłaszaliśmy szereg 
uwag. Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego pod-
kreślał przede wszystkim, 
że w planie nie uwzględnio-
no bardzo ważnego wspar-
cia rozwoju infrastruktury 
na obszarach wiejskich. Cho-
dzi tutaj o zadania związa-
ne z budową lub moderni-
zacją dróg lokalnych, budo-
wą lub rozbudową świetlic 
wiejskich i wiejskich domów 
kultury, targowisk, kształto-
waniem przestrzeni publicz-
nej czy ochroną zabytków, 
które mogą być realizowane 
w ramach PROW 2014-2020. 
W Planie Strategicznym za-
kres pomocy ograniczony 
został do inwestycji dotyczą-
cych systemów indywidual-
nego oczyszczania ścieków, 
czyli przydomowych oczysz-
czalni oraz realizacji koncepcji 
inteligentnych wsi. Wiąże się 
to oczywiście również z dużo 
mniejszym budżetem, który 
będzie na te działania prze-
znaczony. Spodziewamy się 
funduszy rzędu kilkudziesię-
ciu milionów złotych.

Nie jest jednak tak, że przy-
szłość rysuje się wyłącznie 
w ciemnych barwach. Za-
rząd Województwa Wielko-
polskiego podjął w ubiegłym 
roku decyzję o wielofundu-
szowym finansowaniu stra-
tegii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność 
w nowej perspektywie finan-
sowej. To bardzo dobra wia-
domość przede wszystkim dla 
mieszkańców obszarów wiej-
skich naszego województwa. 
Oznacza bowiem, że na roz-
wój oddolny tych obszarów 
przeznaczone zostanie wspar-
cie na poziomie porównywal-
nym z tym, które mogliśmy 
zaoferować, realizując PROW 
2014-2020.  z
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Na zdjęciu od lewej: Izabela Mroczek – dyrektor Departamentu PROW UMWW, Maksymilian 
Ptak – burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, będącego jednym z beneficjentów PROW  
2014-2020 oraz Monika Wawrzyniak – skarbnik Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.
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