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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 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Szkolenie 
z PROW 
w Wysokiej
Z inicjatywy radnego woje-
wództwa Jana Pikulika w pół-
nocnej Wielkopolsce zorgani-
zowano szkolenie na temat
możliwości pozyskiwania fun-
duszy unijnych w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie działań realizowa-
nych przez samorząd woje-
wództwa.

Spotkanie z udziałem wi-
cemarszałka Krzysztofa Gra-
bowskiego, radnych sejmiku
Jana Pikulika oraz Jerzego
Kado, a także samorządowców
z terenu powiatów pilskiego, zło-
towskiego i czarnkowsko-trzcia-
neckiego odbyło się 13 lipca 
w Urzędzie Miasta i Gminy
Wysoka. Celem szkolenia było
przybliżenie możliwości, jakie
oferują fundusze unijne w per-
spektywie budżetowej PROW
2014-2020, a także inspiracja
i zachęta do działania oraz
aplikowania o pieniądze, któ-
rymi dysponuje województwo
wielkopolskie na najbliższe
lata.

Tematyka prezentacji, przy-
gotowanych przez pracowni-
ków Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu, dotyczyła między
innymi harmonogramu naboru
wniosków oraz limitów środków
pomocowych dla poszczegól-
nych działań i poddziałań w ra-
mach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata
2014-2020. Podczas szkole-
nia zwrócono uwagę na istot-
ną rolę lokalnych grup działa-
nia w kontekście realizacji
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społecz-
ność. Omówiono zakres wspar-
cia wynikającego z realizacji
strategii oraz wskazano, kto
może zostać beneficjentem
przyznawanej pomocy.

Uczestnicy spotkania uzy-
skali również kompleksową
wiedzę na temat wsparcia ini-
cjatyw aktywizujących miesz-
kańców środowisk wiejskich
oraz źródeł finansowania
przedsięwzięć organizacji po-
zarządowych. Nie zabrakło in-
formacji o ostatnich działa-
niach, podejmowanych przez
jednostkę regionalną Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich
oraz jej partnerów. Omówiono
m.in., na jakich zasadach moż-
na zostać partnerem sieci oraz
jak wyglądają warunki naboru
projektów w ramach tzw. dwu-
letnich planów operacyjnych
KSOW. 

30 milionów euro trafi do wiel-
kopolskich gmin i powiatów na
poprawę stanu dróg lokalnych.

14 lipca Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego zatwier-
dził listę operacji pn. „Budowa
lub modernizacja dróg lokal-
nych”, zakwalifikowanych do
współfinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej w ra-
mach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi”, objętego
Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
-2020. W ten sposób zakończył
się proces oceny wniosków,
które gminy i powiaty złożyły 
w siedzibie Urzędu Marszał-
kowskiego w kwietniu 2016
roku. Ocenie poddano 355
aplikacji, a 261 z nich uzyska-
ło co najmniej 9 punktów, co
stanowiło warunek konieczny

do zakwalifikowania się wnio-
sku na listę rankingową.

Umowy w sierpniu

– Podpisanie umów z wnio-
skodawcami zaplanowaliśmy
na drugą połowę sierpnia
2016 roku. Budowa czy też
przebudowa drogi lokalnej ma
bezpośrednie przełożenie na
codzienne życie mieszkańców
wielkopolskich obszarów wiej-
skich. Dlatego postanowili-
śmy, że umowy będą zawiera-
ne w poszczególnych staro-
stwach i urzędach gmin. Je-
stem przekonany, że dzięki
temu informacja o przyzna-
nych pieniądzach trafi do szer-
szego grona odbiorców – wy-
jaśnia wicemarszałek Krzysztof
Grabowski. 

Obecność na liście operacji
zakwalifikowanych do współ-
finansowania nie oznacza nie-
stety, że wszystkie uzyskają
pomoc finansową. Limit środ-

ków przeznaczonych dla wo-
jewództwa wielkopolskiego
wynosi 30 milionów euro, co
oznacza, że przy obecnym
kursie euro pieniędzy wystar-

czy na wsparcie około 150 in-
westycji.

Zasady wsparcia

Dla przypomnienia, beneficjen-
ci pomocy finansowej na ope-
racje pn. „Budowa lub moder-
nizacja dróg lokalnych” (czyli po-
wiaty, gminy, związki międzyg-
minne oraz związki powiatów)
mogą ubiegać się o zwrot
63,63 proc. kosztów kwalifiko-
walnych operacji, tj. kosztów
poniesionych na budowę lub
przebudowę dróg gminnych,
powiatowych lub wewnętrznych 
w miejscowościach do 5000
mieszkańców. Łączna suma do-
tacji możliwa do uzyskania przez
jednego beneficjenta w per-
spektywie budżetowej 2014-
-2020 wynosi 3 miliony złotych.

Umowy na drogi lokalne już wkrótce

Dojazd do wielu mniejszych miejscowości jest utrudniony ze

względu na zły stan dróg. Dzięki dotacjom z PROW 2014-

-2020 ta sytuacja może się poprawić.
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Konkurs zorganizowany
został już po raz czwar-
ty przy współpracy Kra-

jowego Stowarzyszenia Soł-
tysów i Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego pod-
czas konferencji „Wiejska Pol-
ska”, odbywającej się w ra-
mach dorocznej Ogólnopol-
skiej Pielgrzymki Sołtysów 
i Środowisk Wiejskich. Nagro-
dy i dyplomy wręczyli laure-
atom wicemarszałek woje-
wództwa Krzysztof Grabowski
oraz Ireneusz Niewiarowski,
prezes Krajowego Stowarzy-
szenia Sołtysów.

– Gratuluję i dziękuję za za-
angażowanie oraz pracę wło-
żoną w trakcie realizacji ini-
cjatyw sołeckich. To właśnie te
oddolne przedsięwzięcia naj-
bardziej aktywizują lokalne spo-
łeczności, wyzwalają pokłady
kreatywności, a także spra-
wiają, że nasze małe ojczyzny
pięknieją i tętnią życiem – po-
wiedział Krzysztof Grabowski.

Najciekawszy projekt

Komisja konkursowa przyznała
nagrody i wyróżnienia w dwóch
kategoriach – najciekawszy
projekt sfinansowany ze środ-
ków funduszu sołeckiego oraz

najaktywniejszy mieszkaniec
wsi. W pierwszej kategorii zwy-
ciężył projekt pn. „Spotkanie dla
mieszkańców z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa narodo-
wego – Imieniny wsi Stanisła-
wy”, zrealizowany przez sołec-
two Stanisława w gminie Ka-
węczyn. Drugie miejsce przy-
padło w udziale sołectwu Pia-

ski – Zalesie w gminie Miejska
Górka za projekt pn. „Zwiastun
wiosny – niezapominajka”, 
a trzecie zdobyła inicjatywa
sołectwa Marianka Siemień-
ska w gminie Łęka Opatowska
pn. „Marianka z lasu i piwa mio-
dowego słynąca... Centrum
pszczelarstwa miejscem spo-
tkań lokalnej społeczności”. 

Dodatkowo przyznano dwa
równorzędne wyróżnienia dla
projektu sołectwa Osłonin 
w gminie Przemęt „Zagospo-
darowanie terenu na miejsce
spotkań i rozrywki dla doro-
słych i dzieci” oraz projektu
sołectwa Osiecza Pierwsza 
w gminie Rzgów „Pięknieje wieś
Osiecza Pierwsza – II etap”.

Najaktywniejszy 

mieszkaniec

W konkursie na najaktywniej-
szego mieszkańca wsi za-
szczytne pierwsze miejsce
przypadło Annie Kapturskiej,
sołtys Spławia z gminy Golina.
Drugie miejsce zdobyła Teresa
Skrzypczak, sołtys sołectwa
Piaski – Zalesie, natomiast
trzecie – Sylwester Dzikow-
ski, członek rady sołeckiej wsi
Stanisława. Poza tym wyróż-
nienie otrzymała sołtys Osło-
nina w gminie Przemęt Jadwi-
ga Nowak.

Dodatkowo laureatom pierw-
szych miejsc obydwu kategorii
konkursu, w dowód szczegól-
nego uznania aktywności spo-
łecznej, wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski oraz prezes Ire-
neusz Niewiarowski wręczyli
statuetki „Sołecka Nike”.  

Zakup nagród w postaci
traktora-kosiarki, kos spali-
nowych, opryskiwaczy, myjek
ciśnieniowych czy dmuchaw
do liści był możliwy dzięki
współfinansowaniu konkursu
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020.

Wyróżnienia dla sołectw i sołtysów
3 lipca w domu Pielgrzyma Arka w Licheniu odbyła się uroczysta gala konkursu

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Laureaci konkursu z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim

oraz prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneuszem Niewiarowskim.

F
O

T
. 
A
R

C
H

IW
U

M
 D

O
W

 U
M

W
W


