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PROMOCJA PROW

Większy budżet na inwestycje wodno-ściekowe

29

kwietnia Zarząd
Województwa Wielkopolskiego podjął
uchwałę zatwierdzającą zaktualizowaną listę dofinansowanych operacji z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej. Otwiera to drogę do realizacji kolejnych 21 inwestycji
na obszarach wiejskich w naszym regionie.
Przyznanie wsparcia gminom oraz jednemu z gminnych zakładów gospodarki komunalnej jest możliwe
dzięki zmianie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych
w poszczególnych województwach na działania i poddziałania PROW 2014-2020.
Pula funduszy przewidzianych na operacje typu: gospodarka wodno-ściekowa,
budowa lub modernizacja
dróg lokalnych, inwestycje
w obiekty pełniące funkcje
kulturalne i kształtowanie
przestrzeni publicznej oraz
ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego została zwiększona, co umożliwia
objęcie dofinansowaniem zadań najbardziej oczekiwanych
przez beneficjentów.

W 2021 roku podpisano już
9 umów z zakresu inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
a wartość przyznanych dotacji
wyniosła 11,1 mln zł. Wkrótce
pomoc finansowa trafi do kolejnych wielkopolskich gmin.
Na liście dofinansowanych
projektów znajdują się bowiem 22 dodatkowe zadania
na łączną kwotę 32,5 mln zł.
– Po aktualizacji rozporządzenia w sprawie limitu środków wszystkie operacje, które znajdują się na liście, mają
szansę uzyskać dofinansowanie. Warunkiem jest oczywiście pozytywna weryfikacja
złożonych wniosków. Warto
pokreślić, że fundusze, które
Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza w ramach PROW 2014-2020 na
wsparcie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową, stają
się w zasadzie jedyną możliwością pozyskania środków
zewnętrznych na tego typu
zadania dla gmin wiejskich
– mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.
– Tego rodzaju inwestycje zostały wszak zmarginalizowane
w przygotowywanym Krajowym Planie Odbudowy, który
ma być odpowiedzią na prob-

FOT. BARTOSZ ZALAS

32,5 miliona złotych mogą otrzymać wkrótce beneficjenci PROW 2014-2020 z Wielkopolski.

Gmina Granowo pozyskała środki z PROW 2014-2020 na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Bielawy i Drużyń. Na zdjęciu od lewej: wicemarszałek Krzysztof
Grabowski, skarbnik gminy Granowo Agnieszka Chojnacka oraz wójt Zbigniew Kaczmarek.

lemy gospodarcze spowodowane wystąpieniem pandemii. Plan Strategiczny dla
Wspólnej Polityki Rolnej, który zastąpi w przyszłej perspektywie budżetu unijnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, również nie uwzględnia
wsparcia na tak ważne dla samorządów lokalnych projekty.

Operacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej należą do najdroższych i najbardziej niezbędnych inwestycji
wpływających bezpośrednio
na jakość życia na obszarach
wiejskich. Od nich zależy też
ochrona lokalnego środowiska i komfort życia mieszkańców.

Warunki pomocy finansowej, przyznawanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przewidują wsparcie w zakresie
budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia
obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków.

Łączna wartość dofinansowania dla jednego beneficjenta to maksymalnie
2 mln zł, co pokrywa do 63,63
proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wśród projektów, dla których w 2021 r.
potwierdzono możliwość dofinansowania, znajdują się inwestycje gmin: Lisków, Opatówek, Gołuchów, Godziesze
Wielkie, Środa Wielkopolska,
Kaźmierz, Dobra, Granowo,
Dopiewo, Okonek, Gostyń,
Chrzypsko Wielkie, Niechanowo, Doruchów, Kraszewice
oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie.
Zmiana limitu środków
umożliwia ponadto ocenę
wniosków złożonych przez
gminy: Wysoka, Lubasz, Krajenka, Nekla, Bralin, Trzcinica,
Przykona, Olszówka, Gniezno,
Jutrosin, Drawsko, Kiszkowo,
Jaraczewo, Kotlin, a także
przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku.
Przypomnijmy, że od początku realizacji PROW 2014-2020 unijnym dofinansowaniem objęto aż 109 przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową,
a wartość przyznanej na ten
cel pomocy sięga 212,4 mln zł.

Dawniej był tu dworzec, dzisiaj – biblioteka

FOT. UGIM W TULISZKOWIE

Były dworzec autobusowy
w Tuliszkowie przeistoczył
się w nowoczesną bibliotekę publiczną, a przebudowę prowadzono przy wsparciu finansowym w ramach
PROW 2014-2020.
Całkowity koszt inwestycji
wyniósł prawie 1,15 mln zł,
przy dofinansowaniu ze środków europejskich w kwocie
500 tys. zł. „Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie
z przeznaczeniem na biblioPROW stopka:Makieta
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tekę” – tak zatytułowano
projekt, dzięki któremu mieszkańcy miasta i gminy od 18
stycznia 2021 roku mają nową
czytelnię publiczną przy placu Powstańców Styczniowych Nowoczesna fasada biblioteki w Tuliszkowie w nowym, zielonym otoczeniu.
1863 r. w Tuliszkowie.
Budynek zyskał nową, osz- padku wielkopolskich biblio- w kształcie lisa, oświetlone ne wnętrze: szklane ściany
kloną fasadę, co jest innowa- tek. Na dachu zamontowa- po zmroku. Odnowiony bu- i powierzchnie, wysokie suficyjnym rozwiązaniem w przy- no charakterystyczne logo dynek ma przestronne, jas- ty. Atutem wnętrza jest rów-

nież ciekawa aranżacja, tj. jasne meble, kolorowe dodatki,
wygodne siedziska.
Można tu przejrzeć prasę,
skorzystać z internetu oraz
z czterotysięcznego księgozbioru, a najmłodsi czytelnicy mogą także oddać się zabawie, korzystając z mobilnego domku i przepastnych puf.
– Życzę wszystkim mieszkańcom, aby „szklany budynek” w centrum miasta, otoczony zielenią parku, przypominał, że do realizacji marzeń
nie wystarczy tylko pomysł,
ale niezbędna jest wytrwałość i stanowczość. Życzę
wypoczynku i chwil relaksu
z książką w tym wyjątkowym
miejscu, jakim jest skąpany
w słońcu, a jednocześnie pozostający w cieniu drzew budynek tuliszkowskiej biblioteki – mówi burmistrz Gminy

i Miasta Tuliszków Krzysztof
Roman.
Nową placówkę zaprojektowano również z myślą o osobach niepełnosprawnych
oraz matkach z wózkami. Nie
ma tu schodów i uskoków
przy wejściu, drzwi są szerokie, a przejścia przestronne.
Zgodnie z planem działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne odbywają się
tu (na razie w reżimie sanitarnym) stałe, cykliczne spotkania dla mieszkańców, m.in. zajęcia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, zajęcia teatralne, zajęcia biblioteczne dla dzieci.
Zrealizowany projekt jest
jednym z 69 dofinansowanych przedsięwzięć z zakresu
inwestycji w obiekty pełniące
funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej.
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