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promocja PROW

Ziemia złotowska warta poznania
W połowie lutego na MTP odbyły się Targi Regionów i Produktów Turystycznych
Tour Salon. Na wielkopolskim stoisku zaprezentowano walory turystyczne naszego
województwa, zwłaszcza Krajny Złotowskiej.

P

owiat złotowski to najdalej na północ wysunięta część województwa, położona wśród lasów
i jezior. Przyciąga ciekawą
ofertą turystyczną niezależnie od zasobów portfela. Przekonać się o tym mógł każdy,
kto podczas targów Tour Salon, między 12 a 14 lutego,
odwiedził wielkopolskie stoisko. Dla gości przygotowano
występy sportowo-artystyczne, warsztaty rękodzieła, konkursy wiedzy o lesie, koncerty muzyki ludowej oraz degustację lokalnych potraw, przyrządzonych przez koła gospodyń wiejskich z Zakrzewa, Tarnówki i Krzywej Wsi.
Wizyta wicemarszałka

Wielkopolskie stoisko odwiedził jego organizator i gospodarz, wicemarszałek Krzysztof Grabowski, przywitany przez
kapelę ludową „My są Tacy”
z Krajenki. Wśród zaproszonych przez wicemarszałka gości znaleźli się prezes LGD
Krajna Złotowska i jednocześnie wójt gminy Lipka Przemysław Kurdzieko oraz burmistrz Krajenki Stefan Kitela.
– Ziemia złotowska dysponuje imponującym potencjałem turystycznym. Na atrakcyjność tego regionu składa
się kilka aspektów, przede
wszystkim walory przyrodnicze, ale też gościnność i pasja
mieszkańców, nie wspominając już o znakomitej kuchni.
Warto poznać tę część Wiel-

Degustację przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Zakrzewa. Na zdjęciu z wicemarszałkiem
Krzysztofem Grabowskim.

kopolski i ludzi, którzy są prawdziwym skarbem powiatu złotowskiego – zachęcał Krzysztof
Grabowski.
Podczas targów swoje umiejętności zaprezentował Mieszko Włodarczyk, półfinalista telewizyjnego programu „Mam
talent!”, który przedstawił
sztuczki z piłką do koszykówki.
Złotowszczyzna
muzyką stoi

13 lutego na stoisku goszczono m.in. członka zarządu województwa Marzenę Wodzińską
oraz gości z Belgii, Hiszpanii
i Czech, zaproszonych przez
dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich UMWW Izabelę Mroczek oraz dyrektora LGD Krajna Złotowska Marka Romańca.
Na głównej scenie zaprezentował się m.in. zespół „KLIMAGIA” ze Złotowa.
Atrakcji przygotowanych
przez złotowską LGD nie brakowało również 14 lutego. Przybyli na targi goście mieli okazję zobaczyć występy muzyczne, okraszone dużą dawką humoru, przeplatane krótkimi skeczami w wykonaniu złotowskiej
kapeli podwórkowej „No To
Cyk”. Na głównej scenie zaprezentował się też wielopokoleniowy zespół folklorystyczny „Krajniacy” z gminy Lipka.
Oferta warsztatów

Centralna część wielkopolskiego stoiska została prze-

znaczona na strefę warsztatową, gdzie każdy chętny,
pod okiem Jolanty Surmy,
mógł nauczyć się techniki
artystycznego wyplatania
sznurków, tzw. makramy.
Stanisława Uszak pokazała
jak wymyślne formy można
nadać woskowi pszczelemu,
z kolei Walenty Pawłowski
zaprezentował tradycyjną
metodę produkcji świeczek.
Nie zabrakło także pokazów
rzeźbiarstwa w wykonaniu
Barbary Pikulik i Bronisława
Suchego.
Na wielbicieli aktywnej turystyki czekały warsztaty przygotowane przez Złotowski
Korpus Ekspedycyjny. Ostatniego dnia targów odbywały
się warsztaty garncarskie
oraz wystawa produktów
z gliny. Tego samego dnia
osoby zainteresowane tema-

Warsztaty oraz pokazy nawiązywały do aranżacji wielkopolskiego stoiska, zbudowanego z wikliny i drewna.

tyką jeździecką poznały ofertę klubu jeździeckiego Grodno-Dwór.
Las i „Poziomka”

Przez cały weekend pasjonaci
świeżego, niepasteryzowanego
piwa mogli spróbować trzech
rodzajów złotego trunku, serwowanego przez właścicieli
browaru „Poziomka”, najmniejszego browaru w Polsce.
Natomiast wszelką wiedzą na
temat ziemi złotowskiej służyli pracownicy biura LGD Krajna
Złotowska. Tuż obok, do odwiedzenia rodzinnego parku
rozrywki Owadogigant w Lubnicy, zachęcali jego właściciele państwo Siemińscy.
Przedstawiciele nadleśnictw
ze Złotowa, z Lipki, Jastrowia
i Okonka na swoim stanowisku
przygotowali atrakcje w po-

FOT. ARCHIWUM DOW UMWW

Wielkopolskie stoisko cieszyło się zainteresowaniem przybyłych na targi gości nie tylko
z Polski.

Gospodarz wielkopolskiego stoiska, wicemarszałek Krzysztof Grabowski wraz z zaproszonymi przedstawicielami Krajny Złotowskiej: Przemysławem Kurdzieką, wójtem gminy Lipka i jednocześnie prezesem LGD Krajna Złotowska, Stefanem Kitelą, burmistrzem Krajenki oraz Markiem Romańcem,
dyrektorem biura LGD Krajna Złotowska w towarzystwie zespołu „My Są Tacy” z Krajenki.

staci gier i zabaw poświęconych tematyce przyrodniczej,
m.in. quiz stylizowany na teleturniej „Koło fortuny”. Leśnicy
nagradzali wiedzę uczestników konkursów upominkami
związanymi z tematyką leśną.
Promocja wielkopolskiej
agroturystyki

Na stoisku nie zabrakło propozycji turystycznych z innych
stron województwa wielkopolskiego. To za sprawą obecności Krystyny Święcickiej, prezes
Wielkopolskiego Towarzystwa
Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej, oraz zaproszonych przez
nią właścicieli gospodarstw
agroturystycznych.
– W trakcie targów Tour Salon zostały również zaprezentowane publikacje dotyczące
wielkopolskiej agroturystyki,
rolnictwa oraz zmian zachodzących na obszarach wiejskich dzięki unijnym dotacjom.
Cieszę się, że wspólnie mogliśmy pokazać piękno Wielkopolski, a zwłaszcza Krajny Złotowskiej. Serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się
do tak sprawnej organizacji
stoiska – podsumowuje Krzysztof Grabowski.
Za organizację wielkopolskiego stoiska odpowiedzialny
był Departament Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim.
Przygotowanie stoiska zostało sfinansowane ze środków
Krajowej Sieci Obszarów WiejAKA
skich.

Konkurs na drogi
Przypominamy o zbliżającym
się terminie składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na projekty dotyczące budowy lub modernizacji
dróg lokalnych w ramach
PROW 2014-2020.
Wnioski można składać od
1 do 14 kwietnia w sekretariacie Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
mieszczącym się na czwartym
piętrze (część A) budynku Urzędu Marszałkowskiego przy al.
Niepodległości 34 w Poznaniu.
Operacje dotyczące budowy
lub modernizacji dróg lokalnych
będą realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię
odnawialną i w oszczędzanie
energii”, będącego częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Aplikacje zostaną ocenione
w oparciu o kryteria krajowe
i wojewódzkie. O wsparcie finansowe budowy lub modernizacji dróg lokalnych mają prawo
wnioskować gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów, pod warunkiem
że operacje będą realizowane
w miejscowościach liczących
do 5000 mieszkańców.
Potencjalni beneficjenci mogą
ubiegać się o refundację 63,6
proc. kosztów kwalifikowanych
przezdsięwzięcia.
Szczegółowe informacje na
temat warunków naboru oraz
formularze wniosku, wraz z instrukcją ich wypełnienia, znajdują się na stronie internetowej
www.prow.umww.pl w zakładce
AKA
PROW 2014-2020.

Wybieramy LSR
W Urzędzie Marszałkowskim
trwają prace nad wyborem „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Swoje strategie przedstawiło 31 lokalnych grup działania oraz 3 lokalne grupy rybackie. Zgłoszone dokumenty ocenia komisja złożona
z przedstawicieli zarządu województwa oraz pięciu niezależnych ekspertów.
Wybór strategii rozwoju ma
wpływ na to, które lokalne
grupy działania otrzymają pieniądze na realizację własnych
przedsięwzięć oraz grantów
realizowanych za pośrednictwem LGD w ramach projektu
LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
AKA
2014-2020.
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