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SŁOWO WSTĘPNE

Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo,
Koniec roku to dobry moment na dokonanie podsumowań, spojrzenie z pespektywy minionych miesięcy na to,
co udało się osiągnąć, wyciągnięcie wniosków i wytyczenie kolejnych celów. Samorząd Województwa Wielkopolskiego aktywnie wspiera obszary wiejskie naszego regionu. Wykorzystujemy możliwości jakie dają nam fundusze
europejskie. W 2016 roku rozstrzygnęliśmy dwa konkursy
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, podpisując z beneficjentami umowy na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz na budowę lub modernizację dróg lokalnych.
31 Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich
uzyskało ponad 320 mln złotych na dofinansowanie projektów wynikających z przyjętych strategii. Gminy i powiaty zawarły umowy na budowę lub modernizację dróg
lokalnych na łączną kwotę około 130 mln złotych.
W tym numerze biuletynu „Nasza euroPROWincja” podsumujemy przede wszystkim wydarzenia ostatniego kwartału tego roku. W listopadzie Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeprowadził nabór wniosków na operacje
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Jest to kolejny

etap wdrażania PROW w naszym województwie. Warto
zapoznać się z artykułem na ten temat i dowiedzieć, jakiego typu inwestycje mogą zostać dofinansowane.
Jako współorganizator cyklu szkoleń dla wielkopolskich
sołtysów, zachęcam do przeczytania relacji ze spotkań,
które odbyły się w październiku i listopadzie w pięciu miejscowościach naszego regionu w ramach działań wspieranych przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.
O planach na 2017 rok, w kontekście pracy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW,
dowiecie się Państwo z wywiadu udzielonego przez
Dyrektor Izabelę Mroczek.
Na łamach tego wydania biuletynu prezentujemy
także laureatów plebiscytu SuperRolnik Wielkopolski 2016,
wybranych przez czytelników Głosu Wielkopolskiego.
Warto również zapoznać się z tekstem na temat Dnia
św. Marcina w Brukseli, wydarzenia odbywającego się rokrocznie w stolicy zjednoczonej Europy, służącego promocji
wielkopolskiej kultury, tradycji oraz dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.
Serdecznie zachęcam do lektury.
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Rozmowa z Izabelą Mroczek –
Dyrektorem Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich

fot. Adrian Kapuściński

wane są do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego, gdzie finalnie zawierane
są umowy o przyznanie pomocy. Poza zadaniami polegającymi bezpośrednio na rozdysponowywaniu środków
UE, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zajmuje się
bieżącym informowaniem potencjalnych beneficjentów
o możliwościach uzyskania wsparcia, głównie poprzez
działania szkoleniowe. Każdorazowo przed ogłoszeniem
naboru wniosków organizowane są spotkania dla wnioskodawców, mające na celu ich jak najlepsze przygotowanie
do aplikowania o środki. Informacje o programach aktualizowane są także na bieżąco na stronach internetowych
urzędu.
Pani Dyrektor, Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża PROW 2014-2020 i PO Rybactwo
i Morze 2014-2020, na czym to konkretnie polega?

Dobiega końca kolejny rok wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020, co udało się
w mijającym roku zrealizować?

Wdrażanie programów polega przede wszystkim na ogłaszaniu naborów wniosków o przyznanie pomocy, ocenie
złożonych dokumentów oraz podpisywaniu umów z wnioskodawcami, których projekty pomyślnie przeszły proces
weryfikacji. Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata
2014-2020 podzielić można na te, których wdrażaniem
zajmuje się bezpośrednio Samorząd Województwa Wielkopolskiego – scalanie gruntów, budowa lub modernizacja
dróg lokalnych, gospodarka wodno-ściekowa, inwestycje
w targowiska, obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej i ochrona zabytków, a także na działania wdrażane przez Lokalne Grupy Działania,
będące w nadzorze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. LGD to działające na obszarze województwa stowarzyszenia, realizujące Lokalne Strategie Rozwoju – dokumenty określające główne cele i kierunki rozwoju danego
obszaru. Na terenie województwa wielkopolskiego działa
31 takich grup, obejmujących swoim zasięgiem ponad
90% gmin. Każda LGD ogłasza nabory wniosków na zakresy wymagające największego na danym terenie wsparcia.
Przepisy wykonawcze dla bieżącej perspektywy finansowej
nakładają jednak obowiązek przeznaczenia połowy budżetu na przedsięwzięcia związane z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy, co zapewne w znaczny sposób przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie.
Wnioski składane do Lokalnych Grup Działania, przekazy-

Rok 2016 był dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego okresem intensywnej pracy, który zaowocował
pierwszymi sukcesami w realizacji programów. W pierwszej kolejności wymienię zakończenie konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania i zawarcie w dniu 17 maja
31 umów na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Stanowią one dla LGD podstawę
do działania i umożliwiają ogłaszanie naborów wniosków
na swoim obszarze działania. Zdecydowana większość
grup ogłosiła lub ogłosi jeszcze w tym roku nabory wniosków. Według danych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, do końca roku złożone zostaną wnioski na
łączną kwotę ponad 15 milionów złotych, a dotyczyć będą
między innymi podejmowania i rozwijania działalności
gospodarczej, a także promocji obszarów objętych LSR czy
też budowy niekomercyjnej infrastruktury. Poza tym LGD
mają w swoich budżetach zabezpieczone środki na działania aktywizujące lokalną społeczność, zwłaszcza poprzez
organizację imprez o zasięgu lokalnym, promujących dany
region. Rok 2016 to także pomyślne zakończenie naboru
wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” – do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło aż 355 wniosków o przyznanie pomocy, a dostępna
dla województwa alokacja w wysokości 30 000 000 EUR
pozwoliła na zawarcie 150 umów. Docelowo efektem
realizacji tych operacji ma być ponad 260 kilometrów
wybudowanych lub zmodernizowanych wielkopolskich
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dróg. Beneficjenci już na tym etapie zainteresowani są kolejnym naborem wniosków na budowę lub modernizację
dróg. Niestety limit środków dla województwa nie jest tak
wysoki, aby móc zaspokoić potrzeby wszystkich wnioskodawców. Niższa alokacja dla działań samorządowych
PROW jest problemem wszystkich województw w bieżącym okresie programowania. Liczymy jednak na to, że powstałe w wyniku realizacji zadań oszczędności umożliwią
przeprowadzenie drugiego naboru w następnych latach.
W tym roku zakończony został także nabór wniosków na
operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – obecnie
trwa ocena złożonych 157 wniosków, a także na operacje
typu „Scalanie gruntów”, gdzie ze względu na specyfikę
naszego regionu oraz dostępną wysokość środków, wpłynął i podlega ocenie jeden wniosek. Udało się nam także
zorganizować szereg spotkań o charakterze szkoleniowym
i konsultacyjnym dla potencjalnych beneficjentów działania, a wysoka frekwencja potwierdza, że wnioskodawcy
są bardzo zainteresowani możliwością uzyskania pomocy
w ramach PROW. Warto także wspomnieć o uruchomieniu
PO Rybactwo i Morze – w tym roku LGD finansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego złożyły wnioski na swoja bieżącą działalność, natomiast
w przyszłym roku będą już mogły ogłaszać nabory.
Jakie wyzwania czekają Państwa w 2017 roku, na co
mogą liczyć potencjalni wnioskodawcy PROW 20142020 oraz PO Rybactwo i Morze w 2017 roku?
Nadchodzący rok to przede wszystkim ciągła realizacja
naborów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania. Uruchomiony zostanie także Program Operacyjny Rybactwo
i Morze, w ramach którego będzie możliwość aplikowania o środki związane z rozwojem wielkopolskiego rybactwa. Jeżeli chodzi o działania samorządowe, dedykowane
przede wszystkim wielkopolskim gminom, w pierwszej
kolejności należy wymienić planowane w pierwszym
półroczu podpisywanie umów na realizację operacji typu
gospodarka wodno-ściekowa. Planujemy także ogłosić
nabory wniosków na pozostałe działania wdrażane bezpośrednio przez Samorząd Województwa: inwestycje w targowiska, obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowanie
przestrzeni publicznej i ochronę zabytków. Działaniom tym
towarzyszyć będzie oczywiście bieżąca promocja obu programów połączona z wydarzeniami o charakterze szkoleniowym, aby nasi beneficjenci mogli skutecznie aplikować
o środki, a następnie pomyślnie realizować zaplanowane
inwestycje.
Departament pełni także rolę jednostki regionalnej
KSOW - jakie są doświadczenia ze współpracy z partnerami KSOW w 2016 roku i jakie najważniejsze wyzwania stoją przed jednostką regionalną KSOW w 2017
roku?

Misją Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zdefiniowaną na
początku działania Sieci, jest tworzenie przyjaznej platformy współpracy dla wszystkich podmiotów działających na
obszarach wiejskich. Sieć ma charakter otwarty – jej partnerami w Wielkopolsce są powiaty, gminy, Lokalne Grupy
Działania, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, a także samorząd rolniczy. Naszym zadaniem jest ułatwiać wszystkim
tym podmiotom nawiązywanie kontaktów i wymianę
wiedzy, a także wspierać w realizacji projektów poprzez
przekazanie dofinansowania w ramach ogłaszanych naborów. Rok 2016 to dla nas czas bardzo owocnej współpracy
z partnerami KSOW – zarówno w zakresie działań własnych,
jak też w zakresie nadzoru i rozliczania projektów realizowanych przez partnerów. Jako jednostka regionalna wzięliśmy udział wspólnie z partnerami w wydarzeniach promujących Wielkopolską wieś – mam tu na uwadze np. Dożynki
Prezydenckie w Spale, Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu, czy Międzynarodowe
Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach. Wszędzie tam dzięki zaangażowaniu Lokalnych Grup Działania,
które zaprosiły do współpracy swoich partnerów, czyli koła
gospodyń wiejskich, przedsiębiorców oraz gospodarstwa
agroturystyczne, mieliśmy możliwość pokazania bogactwa
Wielkopolski w zakresie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego. Dzięki współpracy z Lokalnymi Grupami Działania
pokazujemy piękno Wielkopolski oraz dzielimy się dobrymi praktykami dbania o zrównoważony rozwój naszego
regionu zarówno w kraju, jak i za granicą. Dla przykładu delegacja z Hesji gościła w 2016 roku w powiecie słupeckim w rejonie LGD Unia Nadwarciańska, a delegacja z Korei
Południowej na północy Wielkopolski w rejonie LGD Krajna
Nad Notecią. Na dniu Św. Marcina w Brukseli wielkopolskie
produkty regionalne zaproponowane przez LGD Trakt Piastów zachwyciły kilkuset gości wydarzenia, w tym przedstawicieli belgijskiego LGD Hageland+. Później, podczas
wizyty w rejonie tego LGD nasi liderzy mogli zapoznać się
z przykładami projektów wspierających mieszkańców rejonu – np. w zakresie opieki oraz podejmowania pracy przez
osoby z dysfunkcjami. Kolejna Lokalna Grupa Działania –
Lider Zielonej Wielkopolski promowała region i nawiązywała kontakty na Festynie Letnim w Berlinie. Na stoisku
regionalnym zaprezentowane zostały wielkopolskie produkty regionalne, przede wszystkim wyroby wędliniarskie
oraz mleczarskie.
Projekty realizowane przez naszych partnerów są bardzo
różnorodne, od takich które trafiają do mieszkańców małej
miejscowości i budują ich wspólnotę, do takich, w których
planowany jest udział półtora tysiąca sołtysów z całej Wielkopolski.
W 2017 roku mam nadzieję na kontynuację bardzo dobrej
współpracy z naszymi partnerami. Wierzę też, że dołączą
do Sieci nowe podmioty zainspirowane dobrymi praktykami opisanymi w tym Biuletynie.
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Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową
Gospodarka wodno-ściekowa stanowi jeden z ważniejszych kierunków inwestycji na obszarach wiejskich. Zapewnienie dostępu do bieżącej wody oraz
odprowadzenia ścieków wpływa bowiem na komfort
życia mieszkańców. Jest też niezbędnym warunkiem
do tego, aby ludzie chcieli osiedlać się na wsi.
Szansą na poprawę wskaźników wodno-kanalizacyjnych w naszym województwie są środki finansowe
jakie oferuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 6 października 2016 r. ogłosił nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

W październiku 2016 r. Departament Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadził na terenie
województwa cykl szkoleń poprzedzających nabór
wniosków na operacje z zakresu gospodarki wodnościekowej. W czterech spotkaniach, zorganizowanych
w Czarnkowie, Kaliszu, Koninie i Poznaniu, wzięło
udział ponad 320 osób. Uczestnicy dowiedzieli się jak
poprawnie wypełnić formularz wniosku o przyznanie
pomocy. Prelegenci w osobach pracowników Departamentu PROW UMWW omówili szczegółowo warunki
przyznania pomocy oraz wzór umowy, na podstawie
której beneficjenci otrzymają wsparcie finansowe.
Nie zabrakło też informacji na temat prawidłowego
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pomoc finansowa na operacje dotyczące gospodarki
wodno-ściekowej przyznawana będzie na operacje
realizowane w miejscowościach do 5000 mieszkańców. Zakres inwestycji musi obejmować budowę,

Źródło: Zasoby UMWW

- Mając świadomość skali potrzeb i oczekiwania wsparcia finansowego, jakie zgłaszają gminy naszego województwa, podjęliśmy decyzję o niezwłocznym ogłoszeniu naboru wniosków na operacje związane z poprawą
infrastruktury wodno-ściekowej w ramach PROW 20142020. Cieszę się, że kroki w tym kierunku poczyniliśmy
jako jedno z pierwszych województw w naszym kraju.
Wierzę, że przyspieszy to rozpoczęcie wielu projektów,
które dzięki funduszom z unijnego dofinansowania
mogą doczekać się realizacji – powiedział Wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Województwo Wielkopolskie dysponuje w tym zakresie budżetem w wysokości 17,4 mln euro. O środki
finansowe na realizację zadań starają się gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jednostki
samorządu terytorialnego są jedynymi udziałowcami.
Beneficjenci w terminie od 2 do 16 listopada 2016 r.
złożyli 157 wniosków o dofinansowanie inwestycji
w ramach gospodarki wodno-ściekowej.

W ramach PROW 2007-2013 w województwie wielkopolskim wybudowano łącznie około 2220 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 290 oczyszczalni ścieków oraz 2785 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Nowy program wspiera dalsze inwestycje gmin w gospodarkę wodno-ściekową.
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O tym, kto z wnioskodawców otrzyma środki na realizację swoich inwestycji, zdecyduje kolejność na liście
rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji
wynikającej z dwóch grup kryteriów. Pierwsza z grup
to tzw. kryteria wyboru operacji, które w głównej mierze są niezależne od samego wnioskodawcy, stanowią
one podstawę obiektywnej oceny na bazie danych
pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego.
Wśród tych kryteriów znajdują się m.in. podstawowy dochód podatkowy per capita gminy, w której
planowana jest inwestycja, średnia stopa bezrobocia
w powiecie, z terenu którego pochodzi wnioskodawca, a także wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania gminy, mówiące o tym, jaki odsetek ludności ma
zapewniony dostęp do bieżącej wody i odprowadzenia ścieków. Naturalnie, im większy procent mieszkańców w danej gminie pozbawionych jest tychże
mediów, tym większa szansa na uzyskanie dodatkowych punktów przez potencjalnego beneficjenta.
Sporą ilość punktów przewidziano również w sytuacji,
gdy operacja planowana jest na obszarze, na którym
jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych określonych w programie wodno-środowiskowym kraju.

Źródło: Zasoby UMWW

przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków, czyli m.in. oczyszczalni ścieków,
stacji uzdatniania wody, czy też systemów kanalizacji
zbiorczej dla ścieków komunalnych. Wsparcie może
również dotyczyć zakupu urządzeń i materiałów oraz
usług niezbędnych do realizacji operacji. Wymienione
przedsięwzięcia stanowią tzw. koszty kwalifikowalne
operacji, a każdy pojedynczy projekt ma szansę uzyskać dofinansowanie w wysokości 63,63% tych kosztów. Łączna kwota wsparcia możliwa do uzyskania dla
jednego beneficjenta wyniesie maksymalnie 2 miliony zł.
Drugą pulę punktów stanowią kryteria dotyczące
specyfiki regionu, różne dla każdego z województw.
W województwie wielkopolskim premiowane będą
inwestycje w miejscowościach, na obszarze których
nie były wcześniej realizowane operacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wnioskodawca uzyska większą ilość punktów, jeżeli co
najmniej 25% kosztów kwalifikowanych swojej operacji przeznaczy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przyjęcie takiego kryterium wynika
między innymi z promocji działań proekologicznych,
ponieważ biologiczne oczyszczanie ścieków jest
przyjazne środowisku. Innym z priorytetów wsparcia gospodarki wodno-ściekowej w województwie
wielkopolskim jest przebudowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sieciowej wybudowanej przed rokiem
2000. Potencjalni beneficjenci otrzymają dodatkowe
punkty, decydując się na realizację operacji w tym
zakresie. Warto również zainwestować w budowę,
przebudowę lub wyposażenie budynków technicznych związanych z gospodarką wodno-ściekową,
gdyż skutkuje to możliwością zdobycia 2 kolejnych
punktów. Potencjalni beneficjenci muszą otrzymać
minimum 12 punktów, aby złożone przez nich wnioski
przeszły do dalszej, bardziej szczegółowej weryfikacji,
otwierając drogę do pozyskania funduszy na realizowane przedsięwzięcia.
– Pierwszym etapem oceny wniosków jest naliczenie
punktów wynikających z kryteriów krajowych i wojewódzkich. Wnioskodawcy, których aplikacje nie osiągną progu 12 punktów, zostaną poinformowani o tym
fakcie wcześniej. Pozwoli to właściwie zaplanować
wydatki jednostkom samorządu terytorialnego. Proces oceny wniosków zakończy się w drugim kwartale
2017 r., kiedy to zostaną podpisane umowy o przyznanie pomocy – podsumowuje dyrektor Departamentu
PROW UMWW Izabela Mroczek.
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Sołtys liderem na wsi

W październiku i listopadzie ponad 1500 sołtysów z całej Wielkopolski wzięło udział w szkoleniach zorganizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w ramach projektu „Sołtys liderem unowocześniania
wielkopolskiej wsi”.

To w jaki sposób na przestrzeni ostatnich lat zmienia się obraz polskiej wsi w dużej mierze zawdzięczamy możliwościom jakie dała nam akcesja do Unii
Europejskiej. Lepsze drogi, nowocześniejsze maszyny rolnicze, szerszy dostęp do podstawowych
mediów, wyremontowane lub nowopowstałe świetlice, imponujące obiekty sportowo-rekreacyjne to tylko
niektóre z namacalnych przykładów tych zmian.
Patrząc przez pryzmat efektów nie możemy jednak
zapominać o bardzo istotnym czynniku, bez którego
ten cały postęp nie miałby szans się dokonać. Czynnikiem tym jest ludzka inicjatywa, chęć do działania i korzystania z możliwości jakie pojawiają się na
horyzoncie. Aktywna postawa powinna wyrażać się
w pierwszej kolejności w potrzebie zdobywania wiedzy, poszukiwania sposobów na pozyskanie środków
niezbędnych do realizacji pomysłów. A tych nie brakuje, tak samo jak nie brakuje miejscowości, w których
nadal komfort życia pozostawia wiele do życzenia.

Są to osoby aktywne, mające doskonałe rozeznanie
w potrzebach mieszkańców sołectwa. Często są inicjatorami działań podejmowanych na terenach wiejskich. Posiadają również możliwość dotarcia z potrzebną informacją do każdego mieszkańca wsi. Taka
świadomość towarzyszyła też organizatorom szkoleń
dla sołtysów, które w październiku i listopadzie 2016 r.
odbyły się na terenie naszego województwa.

Wychodząc z takiego założenia, dostrzegamy jak
ważną rolę w środowiskach wiejskich odgrywają
sołtysi. Sołtysi cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym i autorytetem w lokalnych społecznościach.

- Sołtys to lider lokalny, który ma olbrzymi wpływ na
rozwój swojej miejscowości, dlatego zorganizowaliśmy
cykl spotkań w Wielkopolsce, aby właśnie sołtysom przekazać informacje o tym, po jakie środki sięgnąć, żeby
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„Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi”
to tytuł projektu obejmującego cykl pięciu szkoleń
zrealizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą we
współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Wielkopolskiego,
poznańskim oddziałem Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego. Szkolenia miały na celu zainspirowanie
lokalnych liderów do kreowania inicjatyw oddolnych
i sięgania po odpowiednie fundusze.

WYDARZENIA
zadbać o swoją wieś – mówi Piotr Walkowski, prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. - Szkolenia przeprowadziliśmy w pięciu miejscowościach, położonych w różnych częściach województwa. Dzięki temu mogło z nich
skorzystać około półtora tysiąca osób – dodaje główny
organizator przedsięwzięcia.

– Latem rozstrzygnęliśmy konkurs na budowę lub
modernizację dróg lokalnych w ramach PROW 20142020. W całej Wielkopolsce dzięki temu powstanie 150
nowych lub wyremontowanych dróg. W listopadzie
trwał nabór wniosków na gospodarkę wodno-ściekową
na obszarach wiejskich, a w przyszłym roku planujemy
ogłosić konkursy m.in. na odnowę zabytków, czy budowę lub przebudowę targowisk – wskazywała Dyrektor
Departamentu PROW UMWW Izabela Mroczek.

Sołtysi poznali możliwości pozyskiwania środków na rozwój swoich wsi.

Konferencje wchodzące w skład cyklu odbyły się
kolejno w Tarnówce (powiat złotowski), w Kaliszu,
w Żychlinie (powiat koniński), w Nietążkowie (powiat
kościański) oraz w Piekarach (powiat gnieźnieński).
W spotkaniach uczestniczyli m.in. współorganizator
szkoleń – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, miejscowi samorządowcy oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,
stowarzyszeń i instytucji działających w otoczeniu
rolnictwa. Tematyka spotkań koncentrowała się wokół
możliwości pozyskiwania środków finansowych na
realizację zadań na terenach wiejskich.
– Od kilku lat Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza z własnego budżetu środki na wsparcie
sołectw w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Do programu należy ponad 1800 sołectw z całego regionu.
Pieniądze, które już przeznaczyliśmy na ten cel, mają
ogromny wpływ na zmianę często zaniedbanych miejsc
w poszczególnych miejscowościach. Program cieszy
się ogromnym zainteresowaniem, dlatego w przyszłym
roku zwiększamy jego budżet o kolejny milion złotych –
podkreślał Wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
Zwrócono również uwagę na szanse płynące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zgromadzeni sołtysi dowiedzieli się jakiego rodzaju
inwestycje i przedsięwzięcia mogą być dofinansowane z unijnych funduszy w ramach działań wdrażanych
za pośrednictwem Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Podczas szkoleń prelegenci zachęcali sołtysów
do przeanalizowania silnych i słabych stron, szans
i zagrożeń pojawiających się w ich sołectwach, aby na
tej podstawie lokalni liderzy mogli zbudować spójną
wizję rozwoju wsi. Nie zabrakło również informacji na
temat funduszu sołeckiego i najważniejszych przepisów prawnych związanych z jego wykorzystaniem.

Źródło: Archiwum WIR

Źródło: Archiwum WIR

Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania przekonywali jak ważna jest oddolna inicjatywa, podając przykłady
projektów zrealizowanych w perspektywie budżetowej 2007-2013. Poinformowali też uczestników o planowanych na początek 2017 roku naborach wniosków
na operacje polegające na zakładaniu lub rozwijaniu
działalności gospodarczej na terenach wiejskich.

Spotkania z sołtysami były okazją do wyróźnienia osób działających na rzecz wielkopolskiej wsi.
Biskup kaliski Edward Janiak został odznaczony medalem „Zasłużony dla rolnictwa”. Wyróżnienie
odebrał z rąk Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego oraz Prezesa WIR Piotra Walkowskiego.

Duża frekwencja podczas przeprowadzonych konferencji dowodzi, że sołtysi dostrzegają potrzebę zdobywania wiedzy i dyskusji o perspektywach rozwojowych swoich miejscowości. Czynniki te stanowią
impuls do podjęcia działań najlepiej odpowiadających potrzebom mieszkańców sołectw.
Projekt „Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi” sfinansowany został ze środków Unii
Europejskiej w ramach operacji ujętej w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata
2016-2017 w województwie wielkopolskim.
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Najlepsi rolnicy nagrodzeni
Już po raz czwarty Wielkopolanie wybierali najlepszych rolników w ramach plebiscytu ogłoszonego na łamach „Głosu
Wielkopolskiego” i 14 tygodników lokalnych. O zaszczytny
tytuł SuperRolnika Wielkopolski 2016 rywalizowało 56 czołowych producentów rolnych z terenu województwa. O popularności tego konkursu świadczy liczba blisko 160 tys. głosów
oddanych w dotychczasowych edycjach. Zorganizowanie
plebiscytu służyło przede wszystkim prezentacji i promocji
wielkopolskiego rolnictwa. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi społeczeństwa na fakt, że rolnictwo stanowi ważną gałąź gospodarki województwa wielkopolskiego, a jego
rozwój realnie wpływa na wzrost zatrudnienia w sektorze
rolno-spożywczym. Plebiscyt SuperRolnik Wielkopolski 2016
został przeprowadzony przy współfinansowaniu ze środków
Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: Zasoby UMWW

Od 18 sierpnia do 14 października 2016 r. Wielkopolanie mogli głosować na swoich faworytów. Każdy z 56 zgłoszonych
gospodarzy zaprezentowany został na stronie internetowej
„Głosu Wielkopolskiego”, gdzie oprócz sylwetek nominowanych rolników, przybliżono charakterystykę prowadzonych
przez nich gospodarstw. Na dziesięciu najlepszych czekały
nagrody o łącznej wartości prawie 40 tys. złotych.
Gala finałowa konkursu odbyła się 13 października 2016 r.
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W trakcie gali dziesiątka laureatów
plebiscytu odebrała nagrody z rąk redaktora naczelnego

Laureaci tegorocznej edycji plebiscytu SuperRolnik Wielkopolski.
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„Głosu Wielkopolskiego” Adama Pawłowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz
Zastępcy Dyrektora Departamentu PROW UMWW Konrada
Wojciechowskiego.
- Przyznawane w dniu dzisiejszym wyróżnienia są dowodem
na to, że codzienna praca, jaką z poświęceniem wykonujecie
Państwo w swoich gospodarstwach ma ogromny sens i przynosi chlubę nie tylko Wam, ale całej Wielkopolsce. Zależy nam,
aby pokazywać dobrych wielkopolskich rolników, a tym samym
promować nasze rolnictwo – powiedział podczas uroczystego
wręczenia nagród Wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Jego
słowa potwierdził Poseł do PE Andrzej Grzyb:
- Jesteście przykładem dla innych, jak wykorzystywać współczesną wiedzę z zakresu rolnictwa, doświadczenie rodziców i dziadków, ale również możliwość pozyskania dodatkowych środków
na swoją działalność i przekuć to wszystko na sukces.
Tytuł SuperRolnik Wielkopolski 2016 przypadł w udziale Państwu Barbarze i Ryszardowi Kacperkiewicz z Nowej Kakawy w gminie Godziesze Wielkie (powiat kaliski). Zwycięzcy
konkursu zajmują się na co dzień hodowlą trzody chlewnej
w cyklu otwartym. Na powierzchni 55 ha uprawiają zboża
ozime i jare, kukurydzę i rośliny strączkowe. Dzięki środkom
z funduszy unijnych zmodernizowali swoje gospodarstwo,
wprowadzając do użytku nowoczesne maszyny i urządze-

WYDARZENIA
nia. W produkcji rolnej wykorzystują najnowsze technologie
i dbają o najwyższe standardy jakości. Chętnie dzielą się też
swoją wiedzą z innymi gospodarzami.

sztuk bydła, w tym 5 krów mlecznych. Z czasem sukcesywnie powiększał zdolności produkcyjne, dzięki czemu obecnie
dysponuje 35 ha powierzchni uprawnej, zapewniającej bazę
paszową dla swoich 60 sztuk bydła. Połowę tej liczby stanowią
krowy mleczne. Od 2010 r. Pan Jacek, wspólnie z żoną Katarzyną prowadzi działalność związaną z usługami rolniczymi.

Źródło: Zasoby UMWW

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymali
nagrody w postaci voucherów na zakup sprzętu rolniczego
oraz odżywek i środków ochrony roślin.

Nagrodę za I miejsce w plebiscycie, w imieniu swoim i męża, odebrała Pani Barbara Kacperkiewicz
z Nowej Kakawy w Gminie Godziesze Wielkie.

Drugie miejsce w plebiscycie zdobył Pan Piotr Czajczyński
ze wsi Łagiewniki w gminie Grodziec (powiat koniński), który wspólnie z żoną Moniką prowadzi gospodarstwo rolne
o powierzchni 112,5 ha. Głównym kierunkiem ich produkcji
jest bydło mleczne i opasowe. W skład inwentarza wchodzi
90 krów dojnych wytwarzających 765 tys. litrów mleka klasy
ekstra w skali roku. Poza tym Pan Piotr uprawia zboża z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt gospodarskich.

Dodatkową nagrodą, ufundowaną przez Posła do PE Andrzeja
Grzyba, był wyjazd do Brukseli obejmujący m.in.: zwiedzanie
budynku Parlamentu Europejskiego. Oprócz wspomnianych sześciu laureatów z tej możliwości mogli skorzystać
również ci rolnicy, którzy zajęli miejsca od 7 do 10. Na tych
pozycjach uplasowali się Maciej Pohl z Krotoszyna, Jarosław
Ratajak z Piechanina (gmina Czempiń, powiat kościański),
Bogusława i Tadeusz Janas z Niemczyna (gmina Damasławek,
powiat wągrowiecki) oraz Kazimierz Grodzki z Krzyżanek
(gmina Pępowo, powiat gostyński). Wszyscy wyróżnieni
otrzymali także pamiątkowe dyplomy.

Źródło: Zasoby UMWW

Pan Jacek Sosnowski, laureat trzeciego miejsce w konkursie
SuperRolnik Wielkopolski 2016, przejął od rodziców gospodarstwo o areale 6,51 ha, na którym początkowo wypasał 15

Laureaci IV, V i VI miejsca: Tomasz Połomski z Walentynowa
(gmina Raszków, powiat ostrowski), Anna i Włodzimierz Cailer
z Blizanówka (gmina Blizanów, powiat kaliski) i Wioleta Duda
z Kiełkowa (gmina Siedlec, powiat wolsztyński) w nagrodę
mogli spędzić wraz z rodziną wybrany weekend w ośrodku
wypoczynkowym Olandia, XVIII-wiecznym, zrewitalizowanym
folwarku położonym na skraju Puszczy Noteckiej.

Nagrody wyróżnionym wręczyli Wiceprezes Polska Press Sp. z o.o. Oddział Poznań Marcin Fuszpaniak (pierwszy od prawej), Poseł do PE Andrzej Grzyb (drugi od prawej), Wicemarszałek Krzysztof Grabowski
(trzeci od prawej), redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego” Adam Pawłowski (w środku) oraz Zastępca Departamentu PROW Konrad Wojciechowski (drugi od lewej).
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Dzień Św. Marcina w Brukseli
Samorząd Województwa Wielkopolskiego był organizatorem wydarzenia „Dzień Św. Marcina”, które odbyło
się 16 listopada 2016r. w Brukseli w siedzibie Biura
Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Wśród
ponad 400 gości znaleźli się ambasadorzy z Polski
i innych krajów członkowskich, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Rady Europejskiej,
Komisji oraz Komitetu Regionów. W wydarzeniu wzięli udział również Wielkopolanie mieszkający w stolicy
Belgii.

lat temu w Wielkopolsce”. Dodatkową atrakcją był występ
Interdyscyplinarnej Grupy Parateatralnej Asocjacja
2006 pt. „Święty Marcin i Przyjaciele w Brukseli - Podróż
poślubna” w metaforyczny sposób przedstawiający
początki państwowości polskiej i nawiązujący do historii
św. Marcina.
W trakcie wydarzenia poznańscy cukiernicy wypiekali
na miejscu tradycyjne rogale świętomarcińskie, które od
2008 roku mają przyznany certyfikat „Produktu o Chronionej Nazwie Pochodzenia w Unii Europejskiej”.

Źródło: Zasoby UMWW

W tym roku do udziału w „Dniu Św. Marcina” zaproszona została Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów, która
zaprezentowała podczas wydarzenia produkty regionalne ze swojego regionu. Kucharz z „Karczmy na Lednicy”
Ryszarda Henzla serwował między innymi szare kluski
z kapustą oraz pierogi z kilkoma rodzajami nadzienia.
Wielkie uznanie znajdowały również wędliny zapewnione przez firmę Tradycyjne Jadło z Pomarzanowic. Serwowane były też soki naturalne z firmy SokPol Małgorzaty Prządak, pierniki Anny Zawierowskiej, miody i pyłki
Zdzisława Kostrzewskiego z Dziekanowic, przetwory
Eugeniusza Fludry z gminy Kleszczewo i Marzeny Pietraszewskiej z gminy Kostrzyn. Stoisko promocyjne ozdabiały wyroby kamionkowe oraz dekoracje nawiązujące
do gęsi, jako jednego z elementów tradycji świętomarcińskich.

Gospodarzem wydarzenia był Marek Woźniak,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który otwierając wydarzenie powiedział: - Nasze święto
na dobre zakorzeniło się już w kalendarzu brukselskim, ale cieszy mnie to, że cały czas widzę
nowe osoby, które chcą poznać bliżej kulturę i tradycję
Wielkopolski.
Zebrani goście mogli przenieść się do początków
państwa polskiego dzięki multimedialnej wystawie pt. „Polska w Europie. Wszystko zaczęło się 1050
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Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Dyrektor Biura Informacyjnego
Województwa Wielkopolskiego w Brukseli Izabela Gorczyca.

Uczestnicy wydarzenia mogli skosztować prawdziwych, wielkopolskich wyrobów.

Podczas wizyty w Belgii przedstawiciele „Traktu Piastów”
mieli też okazję spotkać się z Posłem do Parlamentu
Europejskiego Andrzejem Grzybem. Rozmawiano między innymi o pracach Parlamentu Europejskiego nad
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nowymi rozwiązaniami dotyczącymi polityki śmieciowej. Według założeń tzw. gospodarki cyrkulacyjnej,
w ciągu najbliższych kilku lat kraje członkowskie będą
musiały nie tylko odzyskiwać większą ilość odpadów, ale
też zredukować ich ilość. Poseł mówił również o swoich
planach promowania w Parlamencie w 2017 roku działalności wielkopolskich Lokalnych Grup Działania.

Gości z Wielkopolski przyjął Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.

W kolejnym dniu uczestnicy wyjazdu mieli możliwość
zapoznania się z działalnością belgijskiej Lokalnej
Grupy Działania „Hageland+”. W siedzibie organizacji non
-profit „Hof van Vlaanderen” w Langdorp, realizującej ze
środków Leadera projekty z zakresu opieki nad osobami
niepełnosprawnymi, zostały przedstawione prezentacje
nt. działalności polskiej i belgijskiej LGD. Okazało się, że
obydwie grupy mają podobne usytuowanie – w pobliżu
dużych miast Brukseli i Poznania, co generuje podobne
możliwości i problemy. Wielu mieszkańców dojeżdża do
pracy w Brukseli, zaś sporo osób starszych i niepełnosprawnych potrzebuje opieki na miejscu. Starzenie się
społeczeństwa jest jednym z wyzwań tego regionu, stąd
duża liczba projektów trafiających do LGD dotyczy właśnie aktywizacji seniorów oraz dbałości o zapewnienie
im odpowiedniego wsparcia.
Beneficjentem środków z Programu Leader jest również
opactwo w Averbode, w którym zrealizowano projekty
w obszarze rekreacji i turystyki – wybudowano pomieszczenia dla turystów, w których sprzedawane są produkty
regionalne: chleb, sery, pierniki, piwo.
Kolejna wizyta odbyła się w ośrodku zapewniającym
opiekę dzieciom z rodzin problemowych. Aby umożliwić
podtrzymywanie więzi rodzinnych ze środków Leadera

zakupiono dwa pojazdy mobilne ustawione na terenie
ośrodka, w których zamieszkują rodzice odwiedzający
swoje dzieci, a także spędzający tutaj z nimi wakacje.
Bardzo inspirujące spotkanie odbyło się w mieście
Scherpenheuvel na terenie siedziby organizacji ekonomii społecznej „Vlaspit”, gdzie przedstawiono projekt mający na celu wsparcie zawodowe osób nie mających szans na stałe zatrudnienie. Piętnaście lat temu
miejscowy proboszcz zainicjował projekt recyclingowy,
który dzisiaj daje pracę ponad 100 osobom! Słowo vlaspit oznacza knot, który znajduje się w świecy.
Na początku tylko z pobliskich miejscowości, a teraz
z całego kraju, trafiają do tego zakładu niewykorzystane
pozostałości świec oraz korki od napojów. Pracownicy
ręcznie i z wykorzystaniem prostych urządzeń oddzielają wosk od metalu, szkła i innych dodatków. Taki wosk
jest przetapiany, oczyszczany i zostaje ponownie wykorzystany do produkcji świec. Powstaje tutaj kilkanaście
wzorów świec wysokiej jakości – od ogrodowych do
takich które trafią do domów i kościołów. Na miejscu
przetwarzane są również duże ilości korków od napojów,
z których po oddzieleniu innych materiałów uzyskiwany
jest czysty korek. Jest on następnie rozdrabniany i w tej
postaci stanowi doskonały materiał izolacyjny stosowany
w budownictwie. Oprócz tego zakładu „Vlaspit” prowadzi również restaurację, a także świadczy usługi utrzymania ogrodów i sprzątania.
Goście z Wielkopolski mogli również podzielić się
doświadczeniem nt. działania spółdzielni socjalnych
w Wielkopolsce. Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego wspiera bowiem działalność spółdzielni Stara Łubianka, która w siedzibie urzędu prowadzi
restaurację Kantyna. Chleb wypiekają w Kantynie osoby
z niepełnosprawnością intelektualną. Robią to perfekcyjnie. Podobnie, jak w przypadku świec z belgijskiego podmiotu ekonomii społecznej, powstaje produkt
finalny o doskonałej jakości, znajdujący nabywców na
konkurencyjnym rynku i, co ważne, płacących rynkową
cenę.
Wyjazd studyjny do Belgii dla przedstawicieli LGD Trakt
Piastów jest kolejnym przykładem działania Samorządu
Województwa Wielkopolskiego, promującego dziedzictwo Wielkopolski, a jednocześnie dającego Lokalnym
Grupom Działania możliwość poznania dobrych praktyk
wdrażania idei Leader w innych krajach. Mają one również sposobność nawiązania kontaktów, które mogą zaowocować międzynarodowymi projektami współpracy.
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KĄCIK KULINARNY

Czar potraw wigilijnych
Zapach siana, biel chrupiących opłatków, blask choinki, melodie polskich kolęd, uśmiech najbliższych –
to wszystko tworzy świąteczną atmosferę. Gwiazdor,
herody i makiełki budują magiczny nastrój w domach
całej Wielkopolski.
Święta to również czas, gdy zasiadamy z rodziną
do wspólnego stołu i nawet zwykła grzybowa czy
żurek inaczej smakują a kulinarną ucztę dopełnia smak
potraw, robionych tylko raz do roku.
Wybitny etnograf Oskar Kolberg, wśród wielkopolskich potraw wigilijnych wymienia takie rarytasy jak:
„zupa migdałowa, kluseczki z sosem, karp na szaro,
szczupak z szafranem, andruty z makiem albo kluski
z miodem i makiem, suszone gruszki i śliwki gotowane, grzybki na sucho na oleju smażone, groch biały i karaski w oleju tretowane (smażone) z kapustą.
Jak pisze: Lud wiejski kontentuje się „siemieniuchą”, to
jest zupą z siemienia konopnego, kaszą jaglaną, kapustą z grzybkami, grzybami w oleju smażonemi i kluskami z makiem”

Składniki:
• 50 dag maku
• 25 dag masła
• 30 dag bakalii (rodzynki, orzechy, migdały,
skórka pomarańczowa, suszone śliwki,
morele, figi, daktyle)
• 3 jajka (oddzielnie żółtka i białka)
• skórka otarta z cytryny
• 3 łyżki miodu
• 5 czerstwych bułek kajzerek
• 0,5 l mleka
• cukier do smaku
Wykonanie:
Mak dokładnie opłukać z wszelkich drobin na sicie
i osączyć. Przełożyć do zimnej wody, odstawić do namoczenia na ok. 24 godziny. Sparzyć, osączyć i trzykrotnie zmielić w maszynce do mięsa. Bakalie drobno posiekać. Masło roztopić i gorące wlać do maku.
Dodać żółtka, miód, rozdrobnione bakalie i skórkę
z cytryny. Doprawić cukrem i wymieszać. Bułki porwać
na małe kawałki, zalać ciepłym mlekiem. Gdy zmiękną, dodać do maku. Z białek ubić pianę i delikatnie
wymieszać z masą makową. Przełożyć do miski, schłodzić. Zimne makiełki wyłożyć na talerz, udekorować
orzechami, figami i daktylami.

Źródło: bitethesegoodies.blogspot.com

Jest potrawa, której warto poświęcić więcej uwagi. To
słynne makiełki, znane właściwie tylko w Wielkopolsce, choć przygotowywane i podawane na kilka sposobów w zależności od regionu. W wielu domach robi
się je poprzez pokrojenie bułki pszennej i namoczenie jej w mleku, a następnie dodanie maku, miodu lub
cukru i rodzynek. Gdzie indziej zaś, zamiast w mleku,

moczy się ją w wodzie. W jeszcze innych regionach
naszej ziemi, makiełkami zwie się po prostu kluski
z makiem. Przepisów na makiełki jest więc sporo, my
proponujemy naszym Czytelnikom następujący:
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Spokojnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu inspirujących pomysłów,
determinacji w realizacji celów,
a także inicjatyw służących
mieszkańcom wielkopolskiej wsi
w nadchodzącym 2017 Roku
życzy
Wicemarszałek Krzysztof Grabowski
oraz dyrekcja i pracownicy
Departamentu Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
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Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 60 00, faks 61 626 60 04
e-mail: ksow@umww.pl
www.wielkopolskie.ksow.pl | www.prow.umww.pl
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