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Miliony na rozwój Wielkopolski

FOT. 2X ARCHIWUM DOW UMWW

Około 320 mln złotych trafi do lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich z regionu.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał 31 umów na realizację lokalnych strategii rozwoju.

Uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami LGD i LGR odbyło się w sali sesyjnej.

17

niej perspektywy zadań, liczby
podpisanych umów i wydanych pieniędzy pokazuje, jak
ważna jest rola lokalnych grup
działania oraz grup rybackich,
które są dla samorządu województwa sprawdzonym i zaufanym partnerem.

maja w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
W imieniu samorządu województwa umowy na łączną
kwotę prawie 80 milionów
euro podpisał wicemarszałek

Krzysztof Grabowski. Zawartych zostało 29 umów z lokalnymi grupami działania
oraz 2 umowy z lokalnymi
grupami rybackimi, wybranymi w drodze konkursu ogłoszonego przez zarząd województwa w październiku 2015
roku.
Partnerzy samorządu

34 złożone wnioski oceniła
komisja, w której skład wchodzili pracownicy Departamentu PROW Urzędu Marszałkow-

skiego oraz niezależni eksperci zewnętrzni.
– Dla samorządu województwa podpisanie umów to bardzo ważny dzień, ponieważ
przekazujemy około 320 milionów złotych na dalszy rozwój
naszego regionu. Gratuluję
wszystkim lokalnym grupom
działania, których strategie
zostały przyjęte, i życzę, by te
fundusze zostały jak najlepiej
wykorzystane – powiedział wicemarszałek Krzysztof Grabowski. – Zestawienie zrealizowanych w ramach poprzed-

Założenia strategii

Przyjęte do dofinansowania
strategie zakładają m.in. rozwój turystyki, poprawę infrastruktury drogowej, poprawę
bezpieczeństwa, promocję pro-

Zawarcie umowy ramowej
umożliwia LGD i LGR ogła-

szanie oraz rozstrzyganie naborów wniosków na realizację
operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
W perspektywie unijnej na
lata 2014-2020 duży nacisk
położony zostanie na aktywizację lokalnej społeczności, realizację projektów
współpracy oraz projektów
grantowych. Ponadto ponad
50 proc. przyznanych pieniędzy zostanie wykorzystanych na tworzenie nowych
miejsc pracy.

kowania o środki finansowe
w ramach PROW 2014-2020.
Uczestniczki szkolenia mogły
szczegółowo poznać założenia programu, jego poszczególne działania, kwoty, jakimi
dysponuje województwo wielkopolskie w nowej perspektywie budżetowej, a także ścieżkę ubiegania się o dofinansowanie.
Podczas spotkania podkreślono rolę lokalnych grup działania w rozwoju obszarów wiejskich, a także omówiono funkcjonowanie wielkopolskiej jednostki regionalnej KSOW i jej
partnerów w kontekście wspie-

rania inicjatyw rodzących się na
szczeblu lokalnym.
Na bazie dobrych praktyk
panie miały również możliwość
przekonać się, że fundusze
unijne można pozyskiwać na
przedsięwzięcia, z którymi stykają się na co dzień w swoim
najbliższym otoczeniu i że nie
jest to tak skomplikowane, jak
mogłoby się wydawać.
Wszystkie uczestniczki spotkania (sfinansowanego przy
wparciu pieniędzy z pomocy
technicznej PROW 2014-2020)
otrzymały pakiety z materiałami
informacyjnymi oraz publikacje
związane z tematyką szkolenia.

duktu lokalnego, wzmocnienie
przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego, działania na
rzecz zachowania dziedzictwa
obszaru, zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej
w sektorze turystycznym, ale
także wyposażenie świetlic,
wsparcie młodych ludzi czy
dofinansowanie dla małych
szkół.
Nowe miejsca pracy

Z inicjatywy wicemarszałka
Krzysztofa Grabowskiego i radnej sejmiku Mirosławy Kaźmierczak 19 maja w Urzędzie
Marszałkowskim zorganizowano
szkolenie pn. „Możliwości pozyskania funduszy unijnych
przez stowarzyszenia w ramach
działań PROW 2014-2020 realizowanych przez samorząd
województwa”.
Uczestniczki spotkania, członkinie Stowarzyszenia Krajowe
Forum Kobiet Oddział Wielkopolski, przybyły do Poznania
z różnych stron województwa,
aby poszerzyć swoją wiedzę na
temat funduszy europejskich.

– Aktywność społeczna kobiet w środowiskach wiejskich
jest cenną wartością, dzięki
której wielkopolska wieś tętni
życiem. Podejmując inicjatywy, warto wiedzieć, jak uzyskać
pomoc finansową z Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że
dzisiejsze szkolenie przybliży
paniom wiedzę na ten temat
– stwierdził, otwierając spotkanie, wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
Prezentację przygotowaną
przez pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW poświęcono możliwościom apli-
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Aktywne kobiety zabiegają o wiedzę

W szkoleniu wzięło udział blisko sto uczestniczek – członkiń
Stowarzyszenia Krajowe Forum Kobiet Oddział Wielkopolski.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Publikacja opracowana przez Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja współﬁnansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
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