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PROMOCJA PROW

Konkurs dla partnerów KSOW rozstrzygnięty
W maju podpisano 39 umów na kwotę blisko 1,3 miliona złotych.

FOT. ADRIAN KAPUŚCIŃSKI

P

rzyznane dofinansowanie
dotyczy inicjatyw o charakterze nieinwestycyjnym. Zgłoszone do konkursu wnioski zakładają realizację szkoleń, spotkań, imprez
plenerowych, konkursów, filmów, udział w targach i wystawach lub ich organizację,
ale również przeprowadzenie
badań, ekspertyz czy też wydanie publikacji.
Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) ogłaszany jest
raz do roku przez ministra
rolnictwa i rozwoju wsi. Tegoroczna edycja była już piątą z kolei. Wnioski składano
w urzędach marszałkowskich
16 województw. W konkursie
mogą uczestniczyć jedynie zarejestrowani partnerzy KSOW.
Warto przy tym podkreślić, że
partnerem KSOW może zostać
każda zainteresowana osoba
lub instytucja. Wystarczy, że
wypełni formularz dostępny
na portalu www.ksow.pl.
– W 2021 roku przeznaczamy rekordową pulę 1,3 miliona złotych na wsparcie operacji partnerów KSOW. Środki
te pochodzą z pomocy technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Realizację wielu

Centrum Doradztwa w Brwinowie, oddział w Poznaniu, zrealizuje projekt pn. „Ochrona klimatu
– wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Na zdjęciu od lewej: Izabela Mroczek – dyrektor
Departamentu PROW, wicemarszałek Krzysztof Grabowski i dyrektor placówki Mariusz Tatka.

zadań zaplanowanych w ramach poprzedniego konkursu pokrzyżowała pandemia
koronawirusa. Mamy nadzieję, że tegoroczne inicjatywy
partnerów KSOW dojdą do
skutku, a mieszkańcy wielkopolskiej wsi skorzystają z ich
rezultatów – mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
Spośród 55 wniosków
o łącznej wartości 2 milionów złotych, które partnerzy KSOW złożyli w styczniu

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wymogi
formalne oraz merytoryczne spełniło 46 projektów. 29
kwietnia Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął
uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji.
Dostępna pula środków
umożliwiła przyznanie funduszy na realizację 39 zadań,
z kolei 3 kolejne inicjatywy

mogą zostać objęte częściowym dofinansowaniem.
W drugiej połowie maja
podpisano już umowy na realizację tych operacji. Zakończenie wszystkich zadań musi
nastąpić do 2 listopada 2021
roku. Umowy zakładają zwrot
do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych projektów.
Co o dofinansowanych
przedsięwzięciach mówią
przedstawiciele partnerów
KSOW?

– Projekt, na realizację którego pozyskaliśmy pieniądze
z KSOW, to kontynuacja wcześniejszych działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju.
Jednym z rezultatów projektu będzie „Praktyczny poradnik OZE”. Planujemy również
organizację szkoleń dla uczniów szkół rolniczych i leśnych, nauczycieli, a także doradców rolniczych. Staramy się
kształtować właściwe postawy
wśród mieszkańców obszarów
wiejskich – wskazuje Mariusz
Tatka, dyrektor poznańskiego
oddziału Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie, który do tegorocznego konkursu
zgłosił projekt „Ochrona klimatu – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.
– Przeszkodą dla rozwoju
obszarów wiejskich jest niski
poziom współpracy mieszkańców, w tym młodzieży,
wśród której wzrasta zjawisko migracji do miast. Producenci rolni działający samodzielnie przegrywają z silnym otoczeniem handlowo-produkcyjnym. Dlatego nasz
projekt szkoleń, połączonych
ze spotkaniami w gospodarstwach rolnych, ma pokazać
młodzieży możliwości rozwo-

ju poprzez wspólne inicjatywy, zrzeszanie się w związki
producenckie w oparciu o istniejące prawo – mówi Adam
Nowak, prezes Związku Młodzieży Wiejskiej, który zrealizuje projekt pt. „Wielkopolska Sieć Młodych Rolników –
współpracę czas zacząć”.
– Operacje realizowane
w ramach KSOW są skierowane przede wszystkim na
wcielanie w życie konkretnych pomysłów, które mają
na celu rozwój i poprawę życia
na wsi. Paleta form ich realizacji jest bardzo szeroka. Wielkopolska Izba Rolnicza dzięki
wsparciu z krajowej sieci organizuje konferencje, szkolenia,
spotkania integracyjne oraz
imprezy plenerowe. Wspieramy lokalnych producentów
rolnych i promujemy produkty z rodzimych gospodarstw,
dbamy o zachowanie wielkopolskich tradycji oraz zachęcamy do aktywności organizacje pozarządowe działające
na wielkopolskich wsiach – informuje prezes Wielkopolskiej
Izby Rolniczej Piotr Walkowski. – W tym roku będziemy
realizować aż sześć operacji,
a o szczegółach poinformujemy na stronie internetowej
i w social mediach.
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z prowadzoną działalnością
i uczestnictwem w projekcie.
Film będzie zaprezentowany
szerszej widowni za pośrednictwem mediów.
W trzecim etapie natomiast,
jeśli sytuacja pandemiczna nie
będzie przeszkodą, zaplanowano warsztaty stacjonarne
dla uczestniczek. Wreszcie na
koniec, we wrześniu lub październiku 2021 roku, odbędzie
się spotkanie grup z obu krajów. Organizatorzy projektu liczą na to, że bezpośredni kontakt oraz wzajemne poznanie
specyfiki indywidualnej działalności pań przyczyni się do
nawiązania trwałych kontaktów, wymiany informacji i doświadczeń, a być może również do utworzenia kanałów
dystrybucji produktów wytwarzanych przez uczestniczki projektu.
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Polsko-irlandzkie szkolenia dla aktywnych kobiet

Trzuskołoń (gm. Niechanowo), maj 2021 r., szkolenie dla rolniczek z permakultury, czyli projektowania ekologicznego siedzib ludzkich w połączeniu z samoregulującymi się systemami rolniczymi na wzór naturalnych. Z prawej – Irena Woźniak, prowadząca zajęcia, a z lewej – Magdalena
Jankowska z Klin w gm. Czerwonak.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Publikacja opracowana przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Stronę redagują: Katarzyna Sobczak, Adrian Kapuściński – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 60 00, fax 61 626 60 04, e-mail: dow.sekretariat@umww.pl, www.dprow.umww.pl

