
Monitor Wielkopolski | wrzesień 2016

www.monitorwielkopolski.pl

promocja PROW
14

Stronę redaguje: Adrian Kapuściński – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 60 00, fax 61 626 60 04, e-mail: dow.sekretariat@umww.pl, www.prow.umww.pl

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

Firmy z branży mleczarskiej,

działające na terenie naszego

regionu, zaprezentowały swoje

produkty podczas wielkopol-

skiego święta mleka i powiatu

kolskiego.

Impreza, zorganizowana

przez Okręgową Spółdzielnię

Mleczarską w Kole, odbyła się

20 sierpnia na Stadionie Miej-

skim w Kole. W trakcie uroczy-

stości uczestnicy mogli degu-

stować przetwory mleczne wy-

produkowane w największych

mleczarniach działających na

terenie naszego województwa. 

W ramach licznych atrakcji

przygotowanych przez organi-

zatorów nie zabrakło akcentów

promujących powiat kolski, pro-

gramu dedykowanego dzie-

ciom, a także występów arty-

stycznych oraz konkursów 

o tematyce mleczarskiej. Głów-

ną atrakcją wieczoru był nato-

miast koncert zespołu Varius

Manx. 

Wydarzenie zostało objęte

patronatem Marszałka Woje-

wództwa Wielkopolskiego, 

a samorząd regionu reprezen-

tował podczas uroczystości wi-

cemarszałek Krzysztof Gra-

bowski. 

– Wielkopolska słynie z wy-

sokiej jakości produktów mle-

czarskich, oferowanych przez

naszych producentów. Dzi-

siejsza uroczystość ma istot-

ny walor promocyjny, każdy 

z uczestników może spróbo-

wać przetworów mlecznych 

i utwierdzić się w przekonaniu,

że warto sięgać po lokalne

produkty, wspierając rodzime

przetwórstwo – powiedział

Krzysztof Grabowski. 

Organizacja imprezy była

możliwa dzięki dofinansowa-

niu, które Okręgowa Spółdziel-

nia Mleczarska w Kole uzyska-

ła ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 i stanowiła reali-

zację projektu ujętego w planie

operacyjnym Krajowej Sieci

Obszarów Wiejskich na lata

2016-2017 w województwie

wielkopolskim.

Wielkopolskie święto mleka i powiatu kolskiego

Obchodom wielkopolskiego święta mleka towarzyszyła degustacja wyrobów mleczarskich.
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drugiej połowie sierp-

nia wicemarszałek

Krzysztof Grabowski

odwiedził samorządy niemal

wszystkich powiatów naszego

województwa, aby podpisać

umowy z władzami lokalnymi na

realizację operacji typu „Budo-

wa lub modernizacja dróg lo-

kalnych” objętych Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020. Łącznie

podpisano 150 umów na tere-

nie 27 powiatów.

Ważne wsparcie

Pierwszą umowę zawarto 16

sierpnia w Urzędzie Gminy

Rychtal w powiecie kępińskim.

Dotyczy ona przebudowy dro-

gi gminnej Rychtal – Zgorzelec

– Sadogóra o długości 3,63

km. Gmina Rychtal otrzyma na

ten cel wsparcie w kwocie 2,1

mln zł. 

– Mamy w Wielkopolsce miej-

scowości, gdzie nadal brakuje

dobrej jakości dróg. Potrzeby 

w tym zakresie są znaczne.

Dlatego dużą rolę odgrywają

pieniądze na budowę dróg lo-

kalnych, które przeznaczamy 

z nowej unijnej perspektywy fi-

nansowej – podkreśla Krzysztof

Grabowski. – Wnioskodawcy

mogli ubiegać się o dofinanso-

wanie projektu w wysokości

63,63 proc., a suma przyzna-

nych dotacji przypadających na

jednego beneficjenta sięgała

nawet 3 mln zł 

Ocena wniosków

Poszczególne gminy i powiaty

składały swoje aplikacje w sie-

dzibie Urzędu Marszałkow-

skiego w Poznaniu w kwietniu

2016 r. Łącznie zarejestrowa-

no 355 wniosków, spośród któ-

rych 261 pozytywnie przeszło

etap weryfikacji. Zarząd Woje-

wództwa Wielkopolskiego 14

lipca zaakceptował listę ope-

racji zakwalifikowanych do

współfinansowania, a dostęp-

ny dla naszego województwa li-

mit pieniędzy, 30 mln euro,

umożliwił wsparcie 150 pro-

jektów z listy.

Najwięcej wniosków o przy-

znanie pomocy na budowę lub

modernizację dróg lokalnych

złożyły samorządy z terenu po-

wiatu konińskiego. Spośród 34

aplikacji aż 15 znalazło się na li-

ście operacji na pozycjach gwa-

rantujących uzyskanie dofinan-

sowania i zakończyło się pod-

pisaniem umów w siedzibie Sta-

rostwa Powiatowego w Koninie.

Największy projekt

Najskuteczniej o środki starały

się z kolei samorządy z powia-

tu złotowskiego. Wszystkie 10

wniosków, złożonych przez be-

neficjentów z tego powiatu, roz-

patrzono pozytywnie. 17 sierp-

nia wicemarszałek podpisał 

w Starostwie Powiatowym 

w Złotowie 10 umów z przed-

stawicielami 6 gmin oraz wła-

dzami powiatu. 

Projekt realizowany przez po-

wiat złotowski, polegający na

przebudowie drogi powiatowej nr

1056P Paruszka – Podróżna,

jest również największą (pod

względem kwoty) operacją, przy-

jętą do dofinansowania w wo-

jewództwie wielkopolskim ze

środków Unii Europejskiej w ra-

mach PROW 2014-2020. Kosz-

ty kwalifikowalne projektu wy-

noszą ponad 4 miliony zł, 

z czego niemal 2,7 mln zł po-

chodzi z dotacji unijnej. 

Najwięcej zmodernizowanych

odcinków dróg powstanie z ko-

lei na terenie powiatu kaliskie-

go, gdzie dzięki uzyskanym do-

tacjom poprawi się stan blisko

44 km dróg. 

Rozpoczęcie prac

Etap podpisywania umów za-

kończył się 29 sierpnia złoże-

niem podpisów na dokumen-

tach w Starostwie Powiatowym 

w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie

zawarto cztery ostatnie umowy

na budowę lub modernizację

dróg lokalnych. 

Podpisanie umów jest dla

beneficjentów równoznaczne 

z możliwością przystąpienia

do konkretnych działań i po-

noszenia kosztów, które zo-

staną zrefundowane do wyso-

kości maksymalnie 63,63

proc. kosztów kwalifikowanych

operacji. Wypłata pieniędzy

nastąpi po złożeniu prawidło-

wego wniosku o płatność. 

W praktyce oznacza to, że już

wkrótce rozpoczną się pierw-

sze prace drogowe na terenie

całego województwa. Plano-

wany termin realizacji więk-

szości inwestycji zakładany

jest natomiast na rok 2017

oraz 2018.

Umowy na drogi lokalne podpisane
Ponad 130 mln zł samorząd województwa przeznacza na budowę lub modernizację około 270 km 

dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisuje umowę z wój-

tem gminy Ceków Kolonia Mariuszem Chojnackim. Samorząd

otrzymał niemal 1,5 mln zł z PROW zł na przebudowę drogi

Plewnia – Plewnia Nowa – Kuźnica.
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Na terenach wiejskich brakuje często dobrej infrastruktu-

ry drogowej. Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020 przyczyni się do poprawy stanu dróg

w mniejszych miejscowościach.


