14

Monitor Wielkopolski | lipiec 2016
www.monitorwielkopolski.pl

promocja PROW

Wspieramy współpracę między regionami

FOT. 2X ARCHIWUM DOW UMWW

Samorząd województwa wspólnie z władzami lokalnymi powiatu słupeckiego oraz
LGD „Unia Nadwarciańska” gościł w czerwcu delegację z Hesji, regionu
partnerskiego Wielkopolski.

Uczestnicy spotkania na pomoście przy Ośrodku Wypoczynkowym
„Łazienki” w Powidzu.

N

ieodłącznym elementem
budowania i podtrzymywania relacji z zagranicznymi regionami partnerskimi są wspólne wizyty w terenie, pokazujące od praktycznej strony efekty działań wdrażanych na szczeblu regionalnym. Okazją do zaprezentowania Wielkopolski przedstawicielom niemieckiego landu
Hesja było spotkanie zorganizowane z inicjatywy wicemarszałka województwa Krzysztofa
Grabowskiego, które odbyło
się 2 czerwca w powiecie słupeckim.

Wieś się zmienia

Na zaproszenie regionalnego
samorządu odpowiedziała Beatrix Tappeser, sekretarz stanu
w heskim Ministerstwie Środowiska, Ochrony Klimatu, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów. Wspólnie z pięcioosobową
delegacją oraz przedstawicielami Wielkopolski wzięła udział
w wizycie przygotowanej przy
współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Słupcy
oraz Stowarzyszenia LGD „Unia
Nadwarciańska”. Wielkopolskich samorządowców reprezentowali podczas polsko-niemieckich rozmów m.in. Krzysztof Grabowski oraz starosta
słupecki Mariusz Roga.

Goście mieli okazję zwiedzić miodopitnię „Dary ula” Michała Imbiorowicza
w Przybrodzinie.

– Cieszę się, że partnerstwo
pomiędzy Hesją a Wielkopolską
stale się rozwija, m.in. dzięki takim inicjatywom. Z dumą prezentujemy wiejskie oblicze naszego regionu. Wielkopolska
wieś osiągnęła w ostatnich latach ogromny postęp, który
chcemy pokazać naszym gościom – powiedział wicemarszałek, witając naszych partnerów z Niemiec.
Następnie goście udali się
z wizytą studyjną, by obejrzeć
projekty zrealizowane przy
wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
prezentujące dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi.

Z dumą prezentujemy wiejskie
oblicze naszego regionu.
Wielkopolska wieś osiągnęła
w ostatnich latach ogromny postęp,
który chcemy pokazać naszym gościom.

Z wizytą w mleczarni

Spotkanie z historią

Głównym założeniem wizyty
było pokazanie najbardziej urokliwych miejsc w rejonie Słupcy, jak również zaprezentowanie zmian, jakie dokonały się
na wsi dzięki zaangażowaniu
unijnych funduszy w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Po uroczystym powitaniu
w Starostwie Powiatowym
w Słupcy, podczas którego
wyemitowano film pokazujący
dotychczasowe projekty zrealizowane przez lokalne grupy
działania, uczestnicy delegacji
wyjechali do Strzałkowa, aby
odwiedzić tamtejszą Spół-

Następnie uczestnicy udali się
do Lądu, aby w asyście wozów
strażackich dotrzeć do remizy
OSP, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami gminy
oraz strażakami. Wiele wrażeń
zapewniła wizyta w Grodzie
Słowiańskim, położonym na
terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie. W jej trakcie zaprezentowano typowe
atrakcje, jakie czekają na turystów odwiedzających to miejsce: pokazy walk rycerskich,
prezentację uzbrojenia średniowiecznego wojownika czy
degustację tradycyjnego polskiego bigosu.

dzielnię Mleczarską Udziałowców. Mleczarnia jest jednym
z członków Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Wielkopolska. Goście z Niemiec mieli okazję dowiedzieć się, jak powstają
przetwory mleczne, podyskutować na tematy branżowe
oraz skosztować wielokrotnie
nagradzanych serów, jogurtów i masła ze Strzałkowa.

W drodze do gminy Zagórów
goście zatrzymali się w lądzkiej
marinie, przystani żeglarskiej
położonej nad Wartą, by następnie udać się do stajni
Stanisława Figlerowicza w Kościółkowie i podziwiać pokazy
jazdy konnej oraz ujeżdżania.
Wspólny rejs

Kolejnym ciekawym punktem
programu, przenoszącym uczestników do gminy Powidz, była wizyta w rodzinnym gospodarstwie rolno-pasiecznym i miodosytni „Dary ula” Michała
Imbiorowicza w Przybrodzinie,
który ze środków otrzymanych
w ramach inicjatywy LEADER
zakupił maszyny i urządzenia
do produkcji wysokiej jakości
miodów pitnych. Po degustacji smacznych miodów uczestnicy spotkania przenieśli się
na plażę przy restauracji
„Jabłona” w Powidzu, gdzie
czekały na nich przycumowane jachty. Na zakończenie
dnia goście odbyli rejs po Jeziorze Powidzkim i odwiedzili
Ośrodek Wypoczynkowy „Ła-

zienki” w Powidzu. Dodatkową
atrakcją był spacer nową promenadą, zbudowaną przy
ośrodku dzięki dotacji z PROW
2007-2013.
Sukcesy LGD

Podczas wizyty delegacji z Hesji w Wielkopolsce nie brakowało rozmów na temat sytuacji
rolników, spotykających ich
problemów, ale też zauważalnych niemal gołym okiem sukcesów. Uczestnicy dyskutowali ponadto o ogromnym znaczeniu, jakie odgrywają
w mniejszych miastach lokalne
grupy działania. Poprzez aktywizację społeczności, wspólne
pomysły i ciekawe przedsięwzięcia (realizowane najczęściej przy współudziale funduszy unijnych) – LGD odgrywają
istotną rolę w prowadzeniu
zrównoważonej polityki rozwoju regionu.
Podczas podsumowania
czerwcowej wizyty heskiej delegacji w naszym regionie
podkreślano, że polsko-niemieckie rozmowy i dwustronne spotkania budują więzi
oraz pomagają wymieniać doświadczenia. Przedstawiciele
niemieckiego landu byli pod
ogromnym wrażeniem gościnności oraz życzliwości gospodarzy, a także wyrazili
wolę rozwijania dalszej współpracy.

Szkolenie
w Ostrzeszowie
Z inicjatywy wicemarszałka
Krzysztofa Grabowskiego i radnego województwa Mikołaja
Grzyba 6 czerwca w ostrzeszowskiej restauracji „Eldorado”
odbyło się szkolenie dotyczące
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
W spotkaniu, zorganizowanym przy współudziale Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego oraz Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna
Grupa Działania, udział wzięli
m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
powiatu ostrzeszowskiego, sołtysi oraz przedsiębiorcy.
Głównym celem szkolenia
było ukazanie możliwości pozyskiwania funduszy unijnych
w ramach działań PROW 2014-2020, realizowanych przez samorząd województwa wielkopolskiego.
– 17 maja miałem przyjemność podpisać w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego umowę na realizację lokalnej strategii rozwoju z Ostrzeszowską Lokalną Grupą Działania. Jestem przekonany, że
przyznane pieniądze zostaną
właściwie rozdysponowane
i przyniosą wiele pożytku lokalnej społeczności – powiedział
Krzysztof Grabowski, inaugurując spotkanie w „Eldorado”.
Blok szkoleniowy obejmował
swoim zakresem trzy główne zagadnienia. W pierwszej części,
przygotowanej przez przedstawiciela LGD, omówiono formy
wsparcia w ramach inicjatywy LEADER. Kwota ponad 8 mln zł
przyznana dla Ostrzeszowskiej
Lokalnej Grupy Działania zostanie przeznaczona m.in. na inwestycje w nowe i istniejące
przedsiębiorstwa, tworzenie
miejsc pracy oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa. W kolejnych
latach mieszkańcy oraz podmioty z terenu objętego lokalną
strategią rozwoju otrzymają 1,5
mln złotych na podejmowanie
działalności gospodarczej oraz
2 mln złotych na jej rozwój (kwota w ramach budżetu strategii).
W dalszej części spotkania
pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przedstawili informacje na temat
możliwości dofinansowania inwestycji, kryteriów wyboru wniosków oraz harmonogramu przyszłych naborów wniosków
o dotacje unijne. Omówiono
również rolę Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w aktywizacji
wielkopolskiej wsi.
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