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Szanowni Państwo,

od blisko 5 lat Samorząd Województwa Wielko-
polskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. Przez ten czas 
udało się ogłosić, przeprowadzić i rozstrzygnąć 
wiele naborów wniosków. W efekcie zostało 
podpisanych aż 1612 umów. Łączna wartość 
dofinansowania przyznanego z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich sięga 365 milionów złotych. To nieba-
gatelna pomoc, bez której rozwój terenów wiej-
skich w naszym regionie przebiegałby znacznie 
wolniej. 

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach 
PROW 2014–2020, w województwie wielko-
polskim powstało 169 km nowych bądź zmo-
dernizowanych odcinków dróg lokalnych,  
a wkrótce powstaną kolejne, ponieważ w 2019 
roku zakontraktowaliśmy dodatkowe 30 mi-
lionów złotych na ten cel. Łącznie na realiza-
cję 180 inwestycji na drogach gminnych i po-
wiatowych przeznaczona została kwota ponad 
131 milionów złotych. 113,5 km sieci wodo-
ciągowych, 77 km sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz 806 przydomowych oczyszczalni ście-
ków to wybrane rezultaty zadań z zakresu go-
spodarki wodno-ściekowej, na które w 2017 
roku rozdysponowaliśmy 63,5 miliona złotych.  
W październiku 2019 roku przeprowadzony zo-
stał drugi nabór dla tego typu zadań. Pula środ-
ków do dyspozycji beneficjentów to co najmniej 
41 milionów złotych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 stworzył 15 wielkopolskim gmi-
nom i miastom możliwość inwestycji w targo-
wiska lub obiekty budowlane przeznaczone 
na cele promocji lokalnych produktów. Pomoc 
finansowa, zakontraktowana pod koniec 2017 
roku, wynosi 10,5 miliona złotych.

Odpowiedź na istotne potrzeby, zgłaszane 
przez samorządy lokalne, stanowiły dążenia 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego do 

zwiększenia puli środków na wsparcie inwesty-
cji w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub 
kształtowanie przestrzeni publicznej. Dzięki 
temu w 2018 i 2019 roku udało się zakontrakto-
wać blisko 33 miliony złotych z przeznaczeniem 
na dofinansowanie 69 zadań. Kolejne 6,5 milio-
na złotych na realizację 15 projektów otrzymali 
beneficjenci inwestujący w ochronę zabytków 
i budownictwa tradycyjnego. Dwa samorządy 
powiatowe uzyskały z kolei pomoc o łącznej 
wartości 8,3 miliona złotych, która pozwoli za-
kończyć niełatwy proces scalania gruntów na 
obszarze gmin należących do tych powiatów.

Niebagatelną rolę w rozwoju obszarów wiej-
skich w naszym regionie odgrywa LEADER. Jest 
to inicjatywa, która przyczynia się do aktywi-
zacji społeczności wiejskich poprzez włącze-
nie partnerów społecznych i gospodarczych 
do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. 
Zawiązane partnerstwa w postaci lokalnych 
grup działania (LGD) opracowały w 2015 roku 
strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność. W maju 2016 roku miałem przy-
jemność podpisać umowy ramowe z 29 grupa-
mi, w wyniku których LGD uzyskały ponad 300 
milionów złotych. Fundusze te są wykorzysty-
wane do przeprowadzania zgodnych ze stra-
tegiami naborów wniosków. Nabory ogłaszają  
i rozstrzygają lokalne grupy działania, natomiast 
umowy podpisywane są w siedzibie Samorzą-
du Województwa Wielkopolskiego. Dotychczas 
podpisaliśmy 1233 umowy tego typu o łącznej 
wartości 102,8 miliona złotych. Tematyka dofi-
nansowanych zadań jest różnorodna. Wniosko-
dawcy mogą ubiegać się o środki na założenie 
przedsiębiorstwa lub jego rozwój, ale również 
na inwestycje o charakterze niekomercyjnym, 
np. budowę świetlic, boisk, placów zabaw oraz 
siłowni zewnętrznych. Lokalne grupy działania 
otrzymują także środki na realizację projektów 
współpracy oraz finansowanie swojej bieżącej 
działalności i aktywizację mieszkańców. 

Przekazujemy w Państwa ręce publikację, któ-
ra ukazuje przykłady dobrych praktyk realiza-
cji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 w województwie wielkopol-
skim. Wydanie podzielone zostało tematycz-
nie i uwzględnia wszystkie rodzaje działań, na 
jakie Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
przeznacza środki w ramach Programu, łącznie 
z działaniami podejmowanymi przez Krajową 
Sieć Obszarów Wiejskich. Serdecznie zachęcam 
do lektury.

Krzysztof Grabowski

Wicemarszałek  
Województwa  
Wielkopolskiego
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Wprowadzenie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 w zakresie następujących 
działań i poddziałań:

•	 działanie	 4 „Inwestycje w środki trwałe”, 
poddziałanie	4.3 „Scalanie gruntów”;

•	 działanie	 7 „Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich”:

•	 poddziałanie	 7.2 „Inwestycje związane  
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudo-
wą wszystkich rodzajów małej infrastruk-
tury, w tym inwestycje w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii”:

•	 7.2.1 operacje typu „Budowa lub mo-
dernizacja dróg lokalnych”;

•	 7.2.2 operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa”;

•	 poddziałanie	 7.4 „Wsparcie inwestycji  
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla lud-
ności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, 
i powiązanej infrastruktury”:

•	 7.4.1 operacje typu „Inwestycje  
w obiekty pełniące funkcje kultural-
ne lub kształtowanie przestrzeni pu-
blicznej”;

•	 7.4.2 operacje typu „Inwestycje w tar-
gowiska lub obiekty budowlane prze-
znaczone na cele promocji lokalnych 
produktów”;

•	 poddziałanie	 7.6 „Wsparcie badań i in-
westycji związanych z utrzymaniem, od-
budową i poprawą stanu dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego wsi, kra-
jobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej 
wartości przyrodniczej, w tym dotyczące 
powiązanych aspektów społeczno-go-
spodarczych oraz środków w zakresie 
świadomości środowiskowej”:

•	 7.6.1	operacje typu „Ochrona zabyt-
ków i budownictwa tradycyjnego”;

•	 działanie	19 LEADER:

•	 poddziałanie	 19.1 „Wsparcie przygoto-
wawcze”;

•	 poddziałanie	19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność”;

•	 poddziałanie	 19.3 „Przygotowanie i re-
alizacja działań w zakresie współpracy  
z lokalną grupą działania”;

•	 poddziałanie	 19.4 „Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i aktywizacji”.

Dodatkowo samorząd województwa realizuje 
zadania Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich.

I.	Scalanie	gruntów
Scalanie gruntów polegać ma na wydziela-
niu nowych działek ewidencyjnych, o innym 
ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, 
w celu doprowadzenia do zmniejszenia liczby 
małych, rozproszonych działek, składających 
się na gospodarstwa, oraz do powiększenia ich 
średniej wielkości. W ramach projektu scalania 
przeprowadza się również prace w zakresie za-
gospodarowania poscaleniowego terenu, które 
obejmują w szczególności stworzenie funk-
cjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpły-
wających na regulację stosunków wodnych na 
obszarze objętym scaleniem.

Zgodnie z PROW na lata 2014–2020, przepro-
wadzenie procesów scalenia ma ułatwiać pro-
wadzenie produkcji rolnej i ograniczać koszty 
ponoszone w gospodarstwach, a także otwierać 
drogę do wprowadzenia nowoczesnych techno-
logii. Pomagać ma w racjonalnym wykorzystaniu 
zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie 
rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do 
potrzeb gospodarstw. Działanie służyć ma re-
alizacji celu szczegółowego Programu nr 2A, tj. 
poprawy wyników gospodarczych wszystkich 
gospodarstw oraz ułatwiania restrukturyzacji  
i modernizacji gospodarstw, zwłaszcza z myślą 
o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zoriento-
wania na rynek, a także zróżnicowania produkcji 
rolnej.

Limit	środków	dla	województwa	 
wielkopolskiego: 1 983 762 euro |  
Beneficjent:	starosta |
Rodzaj	i	poziom	wsparcia: Pomoc ma formę re-
fundacji części kosztów kwalifikowalnych ope-
racji. Kwota dofinansowania projektu nie może 
przekroczyć 100% kosztów kwalifikowalnych 
operacji. Maksymalna wysokość pomocy dla 
województwa wielkopolskiego nie może prze-
kroczyć:

Wprowadzenie
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• 650 euro na 1 ha objęty postępowaniem 
scaleniowym – dla opracowania projektu 
scalenia;

• 1900 euro na 1 ha gruntów objętych  
postępowaniem scaleniowym – na wykona-
nie zagospodarowania poscaleniowego. |

Koszty	kwalifikowalne:	
• koszty opracowania projektu scalenia (do-

kumentacji geodezyjno-prawnej);
• koszty zagospodarowania poscaleniowego, 

związanego z organizacją rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej;

• koszty ogólne związane z wydatkami, o któ-
rych mowa powyżej.

II.	Budowa	lub	modernizacja	dróg	
lokalnych

Działanie ma przyczyniać się do realizacji celu 
szczegółowego 6B Programu, tj. wspierania  
lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Limit	środków	dla	województwa	 
wielkopolskiego	na	realizację	operacji	przez	
beneficjentów: 30 000 000 euro | 
Beneficjenci:	 gmina; związek międzygminny; 
powiat; związek powiatów |
Przedmiot	wsparcia: budowa lub przebudowa 
dróg gminnych, powiatowych, wewnętrznych 
lub odcinków tych dróg. | 
Koszty	kwalifikowalne:
• koszty budowy lub przebudowy drogi;
• koszty budowy kanałów technologicznych 

w ciągu budowanej lub przebudowywanej 
drogi, związane z potrzebami zarządzania tą 
drogą lub potrzebami ruchu drogowego;

• koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług 
służących realizacji operacji;

• koszty ogólne, bezpośrednio związane  
z przygotowaniem i realizacją operacji,  
w wysokości nieprzekraczającej 10% pozo-
stałych kosztów kwalifikowalnych;

• podatek od towarów i usług (VAT) – jeśli be-
neficjent nie może go odzyskać na mocy pra-
wodawstwa krajowego VAT.

III.	Gospodarka	wodno-ściekowa
Działanie przyczynia się do realizacji celu 
szczegółowego 6B Programu, tj. wspierania lo-
kalnego rozwoju na obszarach wiejskich, oraz – 

poprzez redukcję ścieków – wpisuje się w cele 
przekrojowe UE w zakresie środowiska i klima-
tu. Wsparciem zostają objęte operacje w miej-
scowościach zlokalizowanych poza aglomera-
cjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Limit	środków	dla	województwa	 
wielkopolskiego	na	realizację	operacji	przez	
beneficjentów: 23 836 116 euro | 
Beneficjenci:	 gmina; spółka, w której udziały 
mają wyłącznie jednostki samorządu terytorial-
nego; związek międzygminny |
Przedmiot	wsparcia: budowa, przebudowa, mo-
dernizacja lub wyposażenie obiektów budow-
lanych służących do zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzania ścieków; zakup i montaż urządzeń 
kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych. | 
Koszty	kwalifikowalne:
• koszty budowy, przebudowy, modernizacji 

lub wyposażenia obiektów budowlanych,  
w szczególności oczyszczalni ścieków, sta-
cji uzdatniana wody, systemów kanalizacji  
sieciowej lub pojedynczych systemów 
oczyszczania ścieków;

• koszty ogólne, bezpośrednio związane  
z przygotowaniem i realizacją operacji.

IV.	Inwestycje	w	targowiska	lub	obiekty		
budowlane	przeznaczone	na	cele	
promocji	lokalnych	produktów

Budowa i modernizacja infrastruktury handlo-
wej ma na celu stworzenie miejsc, gdzie rolnicy 
będą mogli sprzedawać produkty wytworzone 
w gospodarstwie. Inwestycje w zakresie tar-
gowisk prowadzą do skrócenia łańcucha żyw-
nościowego i zwiększenia udziału rolników  
w wartości dodanej, ponieważ budowa targo-
wisk ułatwia bezpośrednią dystrybucję pro-
duktów rolnych. Działanie przyczynia się do 
realizacji celu szczegółowego 3A Programu, tj. 
lepszego zintegrowania głównych producentów 
z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy 
jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie 
cykle dostaw, grupy producentów i organizacje 
międzybranżowe.

Limit	środków	dla	województwa	 
wielkopolskiego	na	realizację	operacji	przez	
beneficjentów: 2 509 120 euro |  

Wprowadzenie
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Beneficjenci:	gmina, powiat lub ich związki |
Przedmiot	wsparcia: budowa lub modernizacja 
targowisk czy obiektów budowlanych przezna-
czonych na cele promocji lokalnych produktów. |
Koszty	kwalifikowalne:
• koszty budowy, przebudowy lub moderniza-

cji obiektów budowlanych;
• koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług 

służących realizacji operacji;
• koszty ogólne, bezpośrednio związane  

z przygotowaniem i realizacją operacji. | 
Rodzaj	 i	 poziom	pomocy: Pomoc ma formę re-
fundacji części kosztów kwalifikowalnych ope-
racji. Limit wynosi 1 000 000 zł na beneficjenta  
w okresie realizacji Programu. Przyznawana 
jest w wysokości do 63,63% kosztów kwalifi-
kowalnych operacji. Suma kosztów całkowitych 
operacji nie może przekroczyć dwukrotności 
wysokości pomocy na tę operację ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

V.	Inwestycje	w	obiekty	pełniące	funkcje			
kulturalne	lub	kształtowanie	 
przestrzeni	publicznej

Realizacja inwestycji w obiekty pełniące funk-
cje kulturalne zapewni odpowiednie warunki 
do organizowania i animowania uczestnictwa 
społeczności wiejskiej w wydarzeniach arty-
stycznych, kulturalnych czy integracyjnych. In-
westycje dotyczące kształtowania przestrzeni 
publicznej mają podnieść atrakcyjność obsza-
rów wiejskich i promować rozwój przestrzenny 
w oparciu o zasady kształtowania polityki prze-
strzennej. Oba działania przyczyniają się do re-
alizacji celu szczegółowego 6B – wspierania lo-
kalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Limit	środków	dla	województwa	 
wielkopolskiego	na	realizację	operacji	przez	
beneficjentów: 7 987 046 euro |  
Beneficjenci:
• gmina, instytucja kultury, dla której orga-

nizatorem jest JST – w przypadku budowy, 
przebudowy lub wyposażenia obiektów peł-
niących funkcje kulturalne

• gmina – w przypadku kształtowania prze-
strzeni publicznej |

Przedmiot	 wsparcia: budowa, przebudowa 
lub wyposażanie budynków pełniących funk-

cje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury; 
kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie  
z wymaganiami ładu przestrzennego. | 
Rodzaj	 i	 poziom	 pomocy:	 Wysokość pomo-
cy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 
500 000 zł na miejscowość w okresie realiza-
cji Programu łącznie na inwestycje realizowane  
w ramach poddziałań 7.4 oraz 7.6.
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wy-
nosi do 63,63% kosztów kwalifikowalnych 
projektu. Wymagany krajowy wkład środków  
publicznych, w wysokości 36,37% kosztów 
kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środ-
ków własnych beneficjenta.
W ramach operacji wartość całkowitego 
kosztu nie może przekroczyć dwukrotności  
pomocy.

VI.	Ochrona	zabytków	i	budownictwa	
tradycyjnego

Realizacja inwestycji z zakresu ochrony zabyt-
ków i budownictwa tradycyjnego przyczyni się 
do zachowania dziedzictwa kulturowego. Dzia-
łanie służyć ma realizacji celu szczegółowego 
6B Programu, tj. wspierania lokalnego rozwoju 
na obszarach wiejskich.

Limit	środków	dla	województwa	 
wielkopolskiego	na	realizację	operacji	przez	
beneficjentów: 1 511 345 euro |  
Beneficjenci:	gmina | 
Przedmiot	wsparcia: 
• odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych 

obiektów budowlanych służących zachowa-
niu dziedzictwa kulturowego;

• zakup obiektów charakterystycznych dla 
tradycji budownictwa w danym regionie,  
z przeznaczeniem na cele publiczne. | 

Koszty	kwalifikowalne:
• koszty zakupu, przebudowy lub moderniza-

cji obiektów budowlanych;
• koszty prac konserwatorskich lub restaura-

torskich;
• koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług 

służących realizacji operacji;
• koszty ogólne, bezpośrednio związane  

z przygotowaniem i realizacją operacji. | 
Rodzaj	 i	poziom	pomocy: Pomoc ma formę re-
fundacji części kosztów kwalifikowalnych ope-
racji. Kwota dofinansowania projektu nie może 

Wprowadzenie
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przekroczyć 63,63% kosztów kwalifikowalnych 
operacji. Wymagany krajowy wkład środków 
publicznych, w wysokości 36,37% kosztów 
kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środ-
ków własnych beneficjenta. Wysokość pomo-
cy ze środków EFRROW nie może przekroczyć  
500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji 
Programu łącznie na inwestycje realizowane w 
ramach poddziałań 7.4 oraz 7.6. W ramach ope-
racji wartość całkowitego kosztu nie może prze-
kroczyć dwukrotności pomocy.

VII.	LEADER
Działanie LEADER realizuje cel szczegółowy 6B 
„Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach 
wiejskich”, w ramach priorytetu 6 „Wspiera-
nie włączenia społecznego, ograniczenia ubó-
stwa i rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich”, poprzez wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju (LSR). LSR to oddolnie tworzony  
w partnerstwie trzech sektorów dokument stra-
tegiczny, dotyczący danego, spójnego obszaru. 
Ukierunkowanie wsparcia zależy od diagno-
zy obszaru, lokalnych potrzeb i priorytetów 
wskazanych przez ww. partnerstwo. LSR opra-
cowywane są z udziałem społeczności lokal-
nej i odwołują się do lokalnych uwarunkowań 
oraz zasobów, muszą zatem brać pod uwagę 
nie tylko kwestie związane z wykluczeniem 
społecznym czy ubóstwem, ale także środowi-
skowo-klimatyczne. Społeczności lokalne są  
w najwyższym stopniu zainteresowane zrów-
noważonym rozwojem i przeciwdziałaniem 
pogorszeniu stanu środowiska, którego jakość 
w sposób bardzo istotny wpływa na warunki 
życia i potencjał rozwoju danego obszaru. Jed-
nocześnie, poprzez podejście oddolne, możliwe 
jest zidentyfikowanie nowych, innowacyjnych 
kierunków rozwoju. Pozostawienie szerokich 
możliwości co do sposobu ukształtowania LSR 
pozwala na ich dostosowanie do warunków lo-
kalnych, a jednocześnie sprzyja nowatorskiemu 
podejściu do problematyki rozwoju lokalnego. 
Beneficjenci mogą realizować operacje niezde-
finiowane odgórnie, lecz wykorzystujące po-
mysły ściśle powiązane ze specyfiką danego 
obszaru. Do realizacji celów przekrojowych w 
zakresie ochrony środowiska i klimatu przyczy-
nią się inwestycje w rozwój ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej czy kulturalnej, jak również zacho-
wanie dziedzictwa lokalnego, które wpisują się 

także w Priorytetowe Ramy Działań (PAF), gdzie 
zaplanowano inwestycje na obszarach NATURA 
2000, związane z ekoturystyką i zielonymi miej-
scami pracy (centra edukacyjne i obsługi ruchu 
turystycznego, punkty widokowe, tablice infor-
macyjne, rozwój przedsiębiorczości powiązanej 
z siecią NATURA 2000). W ramach działalności 
szkoleniowej mogą być realizowane operacje 
z zakresu podnoszenia świadomości czy pro-
mowania postaw prośrodowiskowych i prokli-
matycznych, a także promujących innowacyjne 
rozwiązania. Dla uproszczenia procesu monito-
rowania i zarządzania, choć działanie LEADER 
realizuje nie tylko cel szczegółowy 6B, całość 
budżetu działania LEADER została przypisana 
do tego właśnie celu szczegółowego. W ramach 
głównego celu szczegółowego 6B wspierane 
mogą być operacje mające na celu: 

• wzmocnienie kapitału społecznego, w tym  
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyj-
nych, i wspieranie partycypacji społeczności 
lokalnej w realizacji LSR; 

• zakładanie działalności gospodarczej i roz-
wój przedsiębiorczości; 

• dywersyfikację źródeł dochodu, w tym two-
rzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego, tj. infrastruktury służącej prze-
twarzaniu produktów rolnych w celu udo-
stępniania jej lokalnym producentom;

• podnoszenie kompetencji osób z obszaru 
LSR, w powiązaniu z zakładaniem działalno-
ści gospodarczej, rozwojem przedsiębior-
czości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, 
w szczególności rolników i osób długotrwale 
pozostających bez pracy; 

• podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej 
w zakresie ochrony środowiska, zmian kli-
matycznych, a także innowacji; 

• rozwój produktów lokalnych; 
• rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targo-

wisk; 
• zachowanie dziedzictwa lokalnego; 
• rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 
kulturalnej; 

• budowę lub przebudowę publicznych dróg 
gminnych czy powiatowych, umożliwiają-
cych połączenie z siecią dróg publicznych 
obiektów użyteczności publicznej, w których 
świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, 
opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne 
dla ludności lokalnej, albo skracają dystans 
lub czas dojazdu do tych obiektów.

Wprowadzenie
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła  
(województwo lubuskie)
Gminy: Siedlec, Zbąszyń

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy   
(województwo dolnośląskie)
Gminy: Odolanów, Przygodzice, Sośnie

Gminy z Wielkopolski należące do LGD z siedzibą  
w innym województwie:

Wprowadzenie
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Stowarzyszenie Długosz Królewski

Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
Krajna Złotowska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Krajna nad Notecią”

Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”

Czarnkowsko-Trzcianecka  
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
 Kraina Trzech Rzek

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania  
Gościnna Wielkopolska” 

Stowarzyszenie „Wielkopolska z wyobraźnią”

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło”

Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto”

Stowarzyszenie „Solna Dolina”

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski

Stowarzyszenie „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni”

„Między Ludźmi i Jeziorami”

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania  
Kraina Lasów i Jezior

Lokalna Grupa Działania KOLD

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Okno Południowej Wielkopolski”

Stowarzyszenie Światowid

Wprowadzenie
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Samorząd Województwa Wielkopolskiego,  
w ramach PROW 2014–2020, wybrał do reali-
zacji strategie opracowane przez 29 lokalnych 
grup działania (LGD). Finansowanie w ramach 
podejścia LEADER obejmuje:

•	 Poddziałanie	19.1 „Wsparcie przygotowaw-
cze” – budżet w wysokości 2 449 755,00 zł 
dla objętych nim 31 LGD, które opracowały 
strategie rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność. 

•	 Poddziałanie	19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność” – w maju 
2016 roku podpisane zostały umowy ramo-
we pomiędzy Samorządem Województwa 
Wielkopolskiego a 29 lokalnymi grupami 
działania, których strategie zostały wybrane 
do finansowania. Na mocy zawartych umów, 
LGD otrzymały 74 miliony euro z przezna-
czeniem na dofinansowanie zadań bene-
ficjentów wyłanianych w drodze cyklicz-
nie ogłaszanych i rozstrzyganych naborów 
wniosków. Beneficjentami mogą być osoby 
fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka 
rolnicze, JST z wyłączeniem województw, 
ich związki bądź ich jednostki organizacyj-
ne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, 
kościoły, związki wyznaniowe, jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, którym ustawy przyznają zdolność 
prawną. W przypadku projektów granto-
wych oraz operacji własnych, beneficjentem 
jest lokalna grupa działania.

•	 Poddziałanie	19.3 „Przygotowanie i realiza-
cja działań w zakresie współpracy z Lokal-
ną Grupą Działania” – beneficjentem mogą 
być LGD, których LSR zostały wybrane do 
realizacji i finansowania ze środków PROW 
2014–2020. Pomoc przyznawana jest w for-
mie refundacji 100% kosztów kwalifikowal-
nych operacji. Dofinansowaniem obejmo-
wane są przedsięwzięcia ukierunkowane na 
wzmocnienie kapitału społecznego, rozwój 
rynków zbytu produktów i usług lokalnych, 
zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowę 
lub przebudowę ogólnodostępnej i nieko-

mercyjnej infrastruktury turystycznej, rekre-
acyjnej lub kulturalnej, promowanie obsza-
ru objętego strategią, stworzenie warunków 
do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze 
objętym LSR.

•	 Poddziałanie	19.4 „Wsparcie na rzecz kosz-
tów bieżących i aktywizacji” – pomoc ma 
formę rozliczenia ryczałtowego i przyznawa-
na jest na bieżące funkcjonowanie LGD, za-
pewniające sprawną i efektywną pracę LGD, 
w tym sprawne funkcjonowanie biura oraz 
doskonalenie zawodowe osób uczestniczą-
cych w realizacji LSR, aktywizację związaną 
z realizacją LSR, prowadzenie przez LGD do-
radztwa na rzecz potencjalnych beneficjen-
tów LSR, a także budowanie kapitału spo-
łecznego na wsi. 

VIII.	Krajowa	Sieć	Obszarów	Wiejskich

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w ra-
mach zadań Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich, realizuje przedsięwzięcia 
wynikające z Planu Działania KSOW, wdrażane-
go w formie dwuletnich Planów Operacyjnych, 
na które składają się operacje własne Jednost-
ki Regionalnej KSOW oraz operacje partnerów 
KSOW. Zadania te mają charakter nieinwesty-
cyjny i obejmują organizację szkoleń, spotkań, 
konferencji, imprez plenerowych, udział w tar-
gach i wystawach krajowych oraz międzyna-
rodowych, a także wyjazdy studyjne, konkursy 
oraz publikacje skierowane do mieszkańców 
obszarów wiejskich i przyczyniające się do re-
alizacji priorytetów Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020. Partnerem 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich może zostać 
każda osoba i instytucja, która zarejestruje się 
w bazie partnerów KSOW, dostępnej na stro-
nie www.ksow.pl. Umożliwia to aplikowanie 
o środki w ramach konkursów ogłaszanych co-
rocznie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 

Wprowadzenie
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Nazwa	beneficjenta: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 

Tytuł	projektu: Scalanie gruntów obiektu „PRZYBYCHOWO” – 
obręb Przybychowo, gmina Połajewo, powiat  
czarnkowsko-trzcianecki   

Wartość	projektu: 5 864 558,29 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	3 731 617,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności  
wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych  
technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

W  wyniku realizacji zadania poprawie ulegnie 
struktura obszarowa gospodarstw rolnych na 
terenie gminy Połajewo. 

Scaleniu poddanych zostanie 886,4389 ha 
gruntów, w tym 642,9341 ha gruntów rolnych  
i 170,6394 ha gruntów leśnych. 

Projekt przewiduje budowę i przebudowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych oraz leśnych, 
korektę przebiegu i poprawienie parametrów 
technicznych urządzeń melioracji wodnej, jak 
również wykonanie zabiegów rekultywacyjnych, 
umożliwiających mechaniczną uprawę gruntów.

Ponadto w ramach projektu powstaną mapy 
sytuacyjno-wysokościowe i dokumentacja bu-

dowlano-wykonawcza. Sporządzona zostanie 
inwentaryzacja powykonawcza oraz przeprowa-
dzone zostaną konsultacje dotyczące zagospo-
darowania poscaleniowego. 

Ze zrealizowanej procedury scalenia gruntów 
wynikają realne korzyści dla rolników. Przede 
wszystkim postępowanie scaleniowe finanso-
wane jest w 100% ze środków publicznych,  
w efekcie czego powstaną nowe granice działek, 
zmniejszy się ich ilość, a zwiększy powierzch-
nia. Dzięki scaleniu działki będą miały zapew-
niony dostęp do drogi publicznej, możliwa 
będzie również budowa lub przebudowa dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych.

Źr
ód

ło
: U

M
W

W

Scalanie	gruntów

Na zdjęciu od lewej: wicestarosta czarnkowsko-trzcianecki Jacek Klimaszewski, przewodniczący rady powiatu Bogdan Tomaszewski, starosta 
Tadeusz Teterus, wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski, skarbnik powiatu Ewa Dymek oraz dyrektor Departamentu PROW w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Izabela Mroczek.
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Nazwa	beneficjenta: Powiat Pleszewski  

Tytuł	projektu: Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” – obręb Kwileń, 
gmina Chocz, powiat pleszewski   

Wartość	projektu: 2 492 876,81 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	1 586 216,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności  
wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych  
technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

Projekt ma na celu poprawę wyników gospodar-
czych gospodarstw oraz ułatwienie ich restruk-
turyzacji i modernizacji, szczególnie z myślą  
o zwiększeniu uczestnictwa w rynku, zoriento-
wania na rynek oraz zróżnicowania produkcji  
rolnej. 

W wyniku realizacji zadania poprawi się struk-
tura obszarowa gospodarstw rolnych na terenie 
gminy Chocz. 

Scaleniu ulegnie 378,6578 ha gruntów, w tym 
279,8165 ha gruntów rolnych i  38,727 ha grun-
tów leśnych. 

W ramach projektu powstaną nowe lub zostaną 
zmodernizowane drogi dojazdowe do gruntów 
rolnych i leśnych. Zostaną także skorygowane 
i poprawione parametry techniczne urządzeń 
melioracji wodnej oraz wykonane zabiegi rekul-
tywacyjne, umożliwiające mechaniczną uprawę 
gruntów i usuwanie miedz. 

Ponadto inwestycja obejmuje wykonanie map 
sytuacyjno-wysokościowych, opracowanie do-
kumentacji technicznej dróg i rowów, jak rów-
nież nadzór techniczny i inwentaryzację powy-
konawczą, włącznie z konsultacjami dotyczącymi 
zagospodarowania poscaleniowego. 

Źr
ód

ło
: U

M
W

W

Scalanie	gruntów

Na zdjęciu od lewej dyrektor Departamentu PROW UMWW Izabela Mroczek, burmistrz Chocza Marian Wielgosik, wicemarszałek Krzysztof  
Grabowski, starosta pleszewski Maciej Wasielewski oraz były wicestarosta pleszewski Eugeniusz Małecki.
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Grzegorzew

Tytuł	projektu: Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec — Chojny  

Wartość	projektu: 982 267,00 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	519 362,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich

Przedmiotem projektu było wykonanie robót 
budowlanych polegających na przebudowie 
drogi gminnej w miejscowości Boguszyniec, 
wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. 

Prace budowlane polegały na wykonaniu koryta 
drogi, warstwy odcinającej, podbudowy tłucz-
niowej oraz położeniu warstwy wiążącej i ście-
ralnej nawierzchni bitumicznej. Projekt prze-
widywał także wykonanie zjazdów do posesji 
i działek, jak również umocnionych poboczy. 

Powstał odcinek drogi o długości 1,33 km i  sze-
rokości 5,00 m, wraz z poboczami o szerokości 
0,75 m. 

Spełniony został cel inwestycji, który zakładał 
połączenie drogą asfaltową gminy Grzegorzew  
i gminy Koło w miejscowości Boguszyniec. 
Dzięki temu poprawiła się jakość podróżowania 
mieszkańców obu gmin, zwiększyło się bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym oraz skrócił czas 
dotarcia do celu.
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Krzywiń   

Tytuł	projektu: Przebudowa drogi gminnej 
Jurkowo — Wymysłowo    

Wartość	projektu: 2 803 342,63 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	1 783 766,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Celem operacji była przebudowa drogi gminnej  
o długości 4,379 km, łączącej miejscowości Jur-
kowo i Wymysłowo w gminie Krzywiń. Operacja 
polegała na zmianie nawierzchni z gruntowo-
-brukowej na drogę asfaltową, z dwujezdnio-
wym pasem o szerokości 5,5 m oraz poboczami 
o szerokości 0,75 m po każdej stronie. Po wy-
konaniu inwestycji droga uzyskała charakter 
drogi publicznej. Inwestycja obejmowała także 
przebudowę zjazdów indywidualnych i publicz-

nych, budowę pobocza, czyszczenie i częściowe 
odtworzenie istniejących rowów przydrożnych 
oraz przepustów pod zjazdami, jak również usu-
nięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. 

Modernizacja usprawniła ruch komunikacyjny 
na terenie gminy Krzywiń, wpływając na więk-
szy komfort jazdy. Znacznie poprawiło się bez-
pieczeństwo podróżujących oraz zmniejszył 
czas dotarcia do celu. 
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W uroczystym otwarciu przebudowanej drogi wzięli udział m.in. poseł na sejm RP Andrzej Grzyb, wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz  
burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak.
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Pakosław 

Tytuł	projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 822003P, łączącej 
Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część  
miejscowości Góreczki Wielkie   

Wartość	projektu: 1 879 753,26 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	1 196 087,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

W ramach inwestycji poszerzona została szero-
kość jezdni od 0,5 do 1,5 m, wykonano pobocza 
z kruszywa mieszanego oraz nakładkę asfal-
tową, wyrównując istniejącą nawierzchnię bi-
tumiczną i wykonując dodatkową warstwę ście-
ralną. Pogłębione zostały przydrożne rowy oraz 
wyprofilowane skarpy, co wpłynęło na właściwe 
odwodnienie jezdni.

Celem operacji była przebudowa 3,23 km drogi 
gminnej na odcinku Golejewko — Ostrobudki, 

na fragmencie od skrzyżowania z drogą powia-
tową w miejscowości Golejewko do skrzyżowa-
nia (za wsią Ostrobudki) z drogą prowadzącą do 
Góreczek Wielkich (Baranowa). Zrealizowane 
zadanie pozytywnie wpłynęło na warunki życia, 
ochronę środowiska i bezpieczeństwo osób ko-
rzystających z transportu w tej części gminy Pa-
kosław. Poprawie uległy warunki komunikacyj-
ne, zapewniając uczestnikom ruchu drogowego 
bezpieczne dotarcie do celu.
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Przygodzice    

Tytuł	projektu: Przebudowa drogi gminnej na odcinku 
Antonin — Przygodziczki (Klady)     

Wartość	projektu: 2 898 362,00 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	1 354 302,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Projekt miał kluczowe znaczenie dla gminy Przy-
godzice, bowiem dzięki zmodernizowanej drodze 
powstał sprawny układ komunikacyjny o ponadlo-
kalnym znaczeniu. Realizacja zadania wpłynęła 
na poprawę jakości komunikacyjnej, ułatwiając 
dostęp do obiektów użyteczności publicznej.

Modernizacja drogi Antonin — Przygodziczki od-
bywała się na długości 3638 m i szerokości 5 m.  

W ramach prac remontowych, oprócz moder-
nizacji nawierzchni drogowej w postaci nowej 
warstwy bitumicznej, wykonane zostały rów-
nież pobocza, rowy i korytka ściekowe.

Inwestycja powstała w pobliżu obwodnicy Przy-
godzic, ułatwiając przepustowość w ruchu dro-
gowym i zwiększając komfort jazdy oraz bez-
pieczeństwo drogowe.  
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Wągrowiec  

Tytuł	projektu: Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje — Kopaszyn   

Wartość	projektu: 2 158 571,42 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	1 373 498,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Celem operacji było poprawienie warunków 
komunikacji pomiędzy wsiami Bartodzieje i Ko-
paszyn w gminie Wągrowiec. W ramach projek-
tu przebudowano odcinek drogowy o długości 
2,458 km, który z drogi gruntowej stał się dro-
gą o nawierzchni asfaltowej. W zakresie zada-
nia wykonano nawierzchnię o szerokości 5 m, 
wraz z przylegającą do jezdni ścieżką rowerową  
o szerokości 1,5 m.

Zakres prac obejmował roboty przygotowaw-
cze, roboty ziemne, przebudowę przepustów, 
wykonanie podbudowy, wykonanie dwuwar-
stwowej, ulepszonej nawierzchni oraz roboty 
wykończeniowe. Ponadto zainstalowano ozna-
kowanie pionowe, poziome i aktywne, jak rów-
nież urządzenia zabezpieczające w postaci ba-

rier ochronnych i separatora ruchu. W ramach 
zadania, wzdłuż przebudowanego odcinka, wy-
konano zjazdy z utwardzonej mieszanki mine-
ralno-bitumicznej, a także zakupiono i zamon-
towano lampy hybrydowe.

Wykonane prace modernizacyjne wpłynęły na 
podniesienie parametrów technicznych drogi, 
poprawiły warunki jazdy oraz przyczyniły się do 
poprawy bezpieczeństwa drogowego, zmniej-
szając przy tym emisję hałasu oraz pyłu. 

Przebudowa drogi gminnej wpływa na jakość 
transportu, zmniejszając czas dojazdu m.in. do 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe — 
Toniszewo — Kopaszyn, będącego regionalnym 
obiektem przetwarzania odpadów, obsługują-
cym 15 gmin. 
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Nazwa	beneficjenta: Powiat Obornicki    

Tytuł	projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2019P 
Ludomy — Ryczywół, odcinek Ludomy — Gorzewo 
od km 0+000 do km 3+450 na długości 3427m      

Wartość	projektu: 3 961 115,83 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	2 520 458,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Przebudowa drogi powiatowej Ludomy — Ry-
czywół, na odcinku Ludomy — Gorzewo, o dłu-
gości 3427 m, obejmowała przebudowę dwóch 
skrzyżowań z drogami gminnymi o nawierzch-
ni bitumicznej, zwiększenie parametrów łuków  
i wykonanie elementów zabrukowania. W ra-
mach zadania znalazły się wyspy uspokajające 
ruch wraz z przejściami dla pieszych, chodniki 
o szerokości od 2,0 do 2,5 m na całej długości 
przebudowanej drogi, znajdujące się przy sa-
mej jezdni, oraz o szerokości 1,50 m i 1,20 m, 
znajdujące się w oddaleniu od pasa drogowego.

Zadanie obejmowało także przebudowę zjaz-
dów na posesje oraz budowę zatoki auto-
busowej, przebudowę i remont istniejących 
przepustów pod drogą główną, jak również od-
wodnienie i udrożnienie rowów przydrożnych. 
Pobocza jezdni zostały umocnione kruszywem  
i  brukowcem, a skarpy i  dna rowów humusem 

lub płytami ażurowymi. Wzdłuż inwestycji za-
montowano stalowe bariery ochronne i balu-
strady dla pieszych. Wykonano oznakowanie 
pionowe i poziome, w tym znak aktywny na 
przejściu dla pieszych, zasilany energią ze źró-
deł odnawialnych. 

Inwestycja miała na celu poprawę jakości lokal-
nej sieci drogowej poprzez przebudowę drogi 
powiatowej na długości 3427 m oraz służenie 
rozwojowi i aktywizacji społeczności lokalnej, 
znajdującej się w bezpośrednim oddziaływaniu 
inwestycji. 

Realizacja projektu nie wpłynęła na zwiększe-
nie natężenia ruchu drogowego, ale przyczyniła 
się do poprawy płynności ruchu oraz zmniej-
szenia emisji spalin i  hałasu do środowiska.  
W ramach prac usunięty został drzewostan, który 
zastąpiono nasadzeniami rekompensacyjnymi.
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Nazwa	beneficjenta: Powiat Ostrzeszowski   

Tytuł	projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 5587 
Grabów — Osiek od km 0+100 do km 1+700  
(długość odcinka 1,600 km)    

Wartość	projektu: 920 140,75 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	585 485,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Inwestycja obejmowała roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach ziemnych, demontaż istnie-
jącej infrastruktury, w której skład wchodziły 
m.in. słupki i tablice znaków drogowych oraz 
bariery drogowe. Przygotowanie miejsca budo-
wy do wykonania prac właściwych polegało na 
cięciu i przebudowie oraz frezowaniu pozosta-
wionej nawierzchni. Dokonano demontażu ist-
niejących starych chodników.

Prace budowlane dotyczyły m.in. profilowania 
i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni, wykonania podbudowy  
z kruszywa łamanego niesortowanego oraz 
wykonania warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego. Zrealizowano również podwójne 
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dro-
gowej grysami i emulsją asfaltową kationową. 

W ramach inwestycji o długości 1,6 km oczysz-
czone zostały przydrożne rowy i muldy. Powstał 
także nowy chodnik, a przy zmodernizowanej 
zatoce przystankowej ustawiona została wiata 
dla autobusów. Na całej długości inwestycji za-
instalowano studzienki ściekowe oraz zamon-
towano nowe oznakowanie drogowe w postaci 
znaków ostrzegawczych, nakazu i informacyj-
nych. Powstały także stalowe bariery ochronne. 

Celem operacji była poprawa bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu drogowego na trasie Gra-
bów — Osiek w powiecie ostrzeszowskim przez 
poszerzenie jezdni z szerokości 5,00 m do 5,50 m  
i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na 
długości 1,60 km. Osiągnięty plan znacznie 
poprawił jakość ruchu komunikacyjnego, przy-
spieszył czas dotarcia do celu oraz wpłynął na 
komfort podróżowania. 
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Nazwa	beneficjenta: Powiat Pleszewski     

Tytuł	projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P  
na odcinku Chocz — Józefów      

Wartość	projektu: 974 121,66 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	619 852,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Celem inwestycji była poprawa warunków użytko-
wania drogi powiatowej nr 4310P poprzez prze-
budowę odcinka drogi od miejscowości Chocz do 
miejscowości Józefów (przez miejscowości Kwi-
leń i Stara Kaźmierka) w powiecie pleszewskim. 

Inwestycja o długości 2,625 km, realizowana 
przez powiat pleszewski, zakładała przebudo-
wę drogi powiatowej. Na prace modernizacyjne 
składało się: poszerzenie nawierzchni, wymiana 
chodników, remont, oczyszczenie i udrożnienie 
istniejących przepustów, przebudowa istnieją-
cych skrzyżowań, utwardzenie kruszywem po-
boczy, odmulenie i pogłębienie przydrożnych 
rowów oraz likwidacja zagrażających bezpie-
czeństwu drogowego drzewostanów. 

Projekt przebudowy przyczynił się do poprawy 
powiązań drogowych i polepszenia warunków 

życia mieszkańców powiatu pleszewskiego po-
przez m.in. skrócenie czasu dojazdu do pracy 
lub szkoły. Wyremontowany odcinek wpłynął 
też na poprawę bezpieczeństwa drogowego, 
zwiększył komfort jazdy oraz znacznie zmniej-
szył zagrożenia komunikacyjne. 

Poprawa jakości infrastruktury drogowej zwięk-
szyła przepustowość, zmniejszyła obciążenie 
ruchu na innych, sąsiadujących drogach oraz 
ułatwiła mieszkańcom dostęp do większych 
ośrodków miejskich, a dzieciom dostęp do na-
uki, kultury i wypoczynku. Projekt wpłynął na 
przeciwdziałanie marginalizacji społecznej  
i ekonomicznej obszarów wiejskich, sprzyjając 
tworzeniu dobrych warunków gospodarczych, 
służących m.in. powstawaniu nowych przedsię-
biorstw.  
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Ceków-Kolonia    

Tytuł	projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 
w miejscowościach Szadek i Przedzeń z przyłączeniem 
do Plewni, przebudowa kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Kamień, przebudowa sieci  
wodociągowej w miejscowości Beznatka, zakup  
sprężarki na stację uzdatniania wody w Kamieniu     

Wartość	projektu: 2 695 000,00 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	1 307 469,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Celem operacji, na przebudowanym odcinku 
sieci o długości 1099,5 m.b., była poprawa ist-
niejącej infrastruktury technicznej związanej  
z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadze-
niem ścieków, jak również poprawa warunków 
życia ludności zamieszkałej na terenie nieru-
chomości objętej budową kanalizacji sanitarnej  
o łącznej długości 10 412,3 m. Powstanie no-
wych urządzeń wodno-kanalizacyjnych wpły-
nęło na zwiększenie atrakcyjności terenów 
zarówno pod kątem pozyskania przez gminę 
Ceków Kolonia nowych inwestorów, jak i wzro-
stu liczby nowych mieszkańców. 

W ramach operacji wykonany został system 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej dla ścieków ko-
munalnych, obejmujący miejscowości Szadek, 
Przedzeń, Morawin i Plewnia. Łącznie wyko-
nano 88 sztuk przyłączy kanalizacyjnych. Po-
nadto przebudowana została sieć kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Kamień. W zakre-
sie zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, 
przebudowano istniejącą sieć wodociągową  
w miejscowości Beznatka. W celu poprawy 
technologii uzdatniania wody w obszarze jej 
napowietrzania dla stacji w Kamieniu, zakupio-
na została nowa sprężarka.
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Gizałki      

Tytuł	projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Gizałki      

Wartość	projektu: 1 552 743,38 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	988 010,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Zadaniem projektu była poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Gizałki. W tym 
celu wybudowanych zostało 110 przydomowych 
oczyszczalni ścieków, głównie przy domostwach 
jednorodzinnych i gospodarstwach domowych  
w tzw. miejscach trudnych, w których niemożliwe 
byłoby utworzenie ogólnodostępnej kanalizacji.  

Ponadto inwestycja obejmowała zakup i mon-
taż instalacji służących do odwadniania osadów  

w oczyszczalni ścieków. W skład instalacji we-
szło 6 urządzeń odwadniających. 

W ramach projektu przebudowano także stację 
uzdatniania wody. 

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy 
warunków życia mieszkańców terenów wiej-
skich, jednocześnie wpływając ekologicznie na 
środowisko naturalne. 
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Grodziec    

Tytuł	projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 
w miejscowości Grodziec, ulice Wiejska i Mickiewicza 
wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz 
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grodziec 
przy ulicy Mickiewicza     

Wartość	projektu: 1 799 998,00 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	1 145 338,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Na realizację projektu składały się roboty ziem-
ne, montaż kolektorów sanitarnych oraz robo-
ty konstrukcyjne. Wykonane zostały przewier-
ty oraz roboty drogowe w obrębie kolektorów 
sanitarnych i przykanalików. Powstał także 
rurociąg wodociągowy o długości 0,505 km.  
Wykonano systemy kanalizacji zbiorczej dla 
ścieków komunalnych o łącznej długości  
2,906 km. 

Zapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej  
i wodociągowej na terenie gminy Grodziec mia-
ło bezpośredni wpływ na poprawę warunków 
bytowych obszaru objętego inwestycją, jak rów-
nież na stan środowiska naturalnego. 

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę wa-
runków sanitarnych oraz standardu życia miesz-
kańców miejscowości Grodziec i  Mokre. 
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Kobylin    

Tytuł	projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Długołęka i części w miejscowości Smolice, wraz  
z przebudową Stacji Uzdatniania Wody Długołęka     

Wartość	projektu: 2 428 954,59 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	1 486 331,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Zakres prac podzielony był na kilka etapów. Pierw-
szy obejmował budowę 1697 m.b. sieci grawita-
cyjnej o śr. 200 mm, ok. 4000 m sieci kanalizacyj-
nej tłocznej o śr. 160 mm, jednej przepompowni 
ścieków i 41 przyłączy do posesji. Po skończonym 
zadaniu, w miejscach przebiegu rurociągu, odtwo-
rzono nawierzchnie asfaltowe. Ponadto w Dłu-
gołęce powstała przepompownia ścieków oraz 
przebudowana została stacja uzdatniania wody.  

Kolejny etap obejmował wybudowanie dwóch 
przepompowni ścieków i 400 m.b. kanalizacji 
grawitacyjnej o średnicy 200 mm.

Łącznie na terenie gminy Kobylin w ramach 
projektu powstało 2613 m.b. sanitarnych ko-
lektorów grawitacyjnych, zamontowano 70 szt. 
przykanalików sanitarnych, powstały dwie prze-
pompownie ścieków oraz 4066 m.b. rurociągów 
tłocznych. 

Celem operacji była poprawa warunków życia 
mieszkańców gminy Kobylin, pozytywny wpływ 
na środowisko naturalne oraz zwiększenie atrak-
cyjności gospodarczej regionu. 
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Gospodarka	wodno-ściekowa

Prac doglądał osobiście burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński.
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Rychwał    

Tytuł	projektu: Poprawa infrastruktury wodociągowej  
i kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał      

Wartość	projektu: 3 597 544,31 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	1 664 057,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

W ramach zadania wykonana została przebu-
dowa i remont Stacji Uzdatnia Wody w Jaro-
szewicach Rychwalskich, wraz z wykonaniem 
awaryjnej studni głębinowej. Ponadto rozbudo-
wana została sieć wodociągowo-kanalizacyjna 
na osiedlach przy ul. Polnej i przy ul. Grabow-
skiej. Wyremontowane zostały również trzy 
przepompownie ścieków (w parku miejskim, na 
stadionie oraz przy skrzyżowaniu ul. Grabow-
skiej i drogi krajowej nr 25).

Realizacja projektu przyczyniła się do polepsze-
nia warunków życia mieszkańców miejsko-wiej-
skiej gminy Rychwał, bowiem łącznie wybudo-
wano sieć wodociągową o długości 0,283 km  
i kanalizacyjną o długości 0,274 m.

Kompleksowość inwestycji ma bezpośredni 
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gmi-
ny, warunkując poprawę sytuacji mieszkanio-
wej oraz ułatwiając prowadzenie działalności 
gospodarczych. 
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Gospodarka	wodno-ściekowa

W uroczystym otwarciu Stacji Uzdatniania Wody w Jaroszewicach Rychwalskich uczestniczyli wicemarszałek Krzysztof Grabowski, starosta  
koniński Stanisław Bielik, burmistrz Rychwała Stefan Dziamara oraz Przewodniczący Rady Miasta Roman Drewniacki.
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Białośliwie    

Tytuł	projektu: Modernizacja – przebudowa targowiska gminnego 
w ramach zadania pn. „Utwardzenie terenu przy  
świetlicy wiejskiej w Białośliwiu, wraz z wykonaniem 
ogrodzenia placu”      

Wartość	projektu: 313 154,25 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	169 087,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 3. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym  
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt  
i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

W ramach zadania utwardzono teren targowi-
ska, postawiono dwie solarne lampy parkowe, 
a całość ogrodzono. Wykona została jezdnia 
o powierzchni 296,70 m2 oraz plac targowy  
o powierzchni 269,03 m2. Zadanie obejmowa-
ło również montaż czterech stalowych wiat nad 
stoiskami handlowymi o powierzchni 34,80 m2 
każda, z dachem pokrytym blachą trapezową. 
Dodatkowo w pobliżu placu targowego powstał 
parking dla klientów i handlujących. 

Planowany cel operacji wpisał się w Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020. Celem bezpośrednim, dzięki moderniza-
cji i przebudowie targowiska gminnego prze-
znaczonego do promocji lokalnych produktów, 
było przystosowanie istniejącego, gruntowego 
terenu targowiska do wymagań określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 
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Inwestycje	w	targowiska
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Nazwa	beneficjenta: Gmina i Miasto Stawiszyn     

Tytuł	projektu: Przebudowa – modernizacja targowiska 
w miejscowości Stawiszyn wraz z niezbędną  
infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji  
lokalnych produktów, budowa budynku na cele  
obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt      

Wartość	projektu: 2 408 000,00 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	989 686,46 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 3. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym  
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt  
i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

W ramach inwestycji powstał budynek na cele 
promocji lokalnych produktów, jak również bu-
dynek obsługi weterynaryjnej, z wiatą do sprze-
daży zwierząt. Część placu targowego została 
utwardzona i wzbogacona o zieleń. Powstały 
miejsca do handlu, a także elementy małej  
architektury. Całość dopełniły oświetlenie tere-
nu oraz ogrodzenie.

W ramach zadania zostały wykonane roboty po-
rządkowe, prace ziemne, podziemna infrastruk-

tura i przyłącza kanalizacyjne, zbudowano też 
zjazd z drogi gminnej. 

Gmina uzyskała nowoczesne miejsce służące 
lokalnym producentom rolnym oraz mieszkań-
com regionu. Realizacja inwestycji miała na 
celu poprawę konkurencyjności rolników z tere-
nu gminy Stawiszyn. Dzięki nowo powstałemu 
obiektowi skrócenie uległ cykl dostaw produk-
tów. Zadanie przyczyniło się również do promo-
cji produktów lokalnych. 
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Inwestycje	w	targowiska

W oficjalnym otwarciu nowoczesnego targowiska w Stawiszynie uczestniczyli m.in. wicemarszałek Krzysztof Grabowski, wiceprzewodniczący 
sejmiku województwa Jarosław Maciejewski, starosta kaliski Krzysztof Nosal oraz burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak.
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Brudzew     

Tytuł	projektu: Częściowa rozbiórka wraz z przebudową budynku  
świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowa w gminie 
Brudzew      

Wartość	projektu: 814 444,28 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	500 000,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Operacja zakłada częściową rozbiórkę istnieją-
cego budynku świetlicy oraz jego modernizację 
i rozbudowę. Projekt techniczny obejmuje m.in. 
roboty murowe, montaż konstrukcji dachowej, 
stolarki drzwiowej i okiennej, prace wykoń-
czeniowe oraz termomodernizacyjne. Ponadto 
przewidziano montaż instalacji wodociągowej, 
sanitarnej i kanalizacyjnej, jak również instala-
cji grzewczej z urządzeniami fotowoltaicznymi 
oraz instalacji elektrycznej. W ramach inwesty-
cji na zewnątrz budynku świetlicy powstanie 
zadaszony taras, a plac wokół zostanie zagospo-

darowany zielenią. Zakupione zostanie także 
wyposażenie świetlicy – meble oraz niezbędny 
sprzęt. 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostę-
pu mieszkańców do infrastruktury kulturalnej 
i realizacja założeń działalności rekreacyjno-
-kulturalnej. Wśród planów znajdują się m.in. 
zajęcia dla osób 50+ (z języka angielskiego, 
rękodzielnicze, plastyczne, taneczne oraz mu-
zyczne), jak również warsztaty artystyczne dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy Brudzew.
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Inwestycje	w	obiekty	pełniące	funkcje	kulturalne

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz wójt gminy Brudzew Cezary Krasowski podpisali umowę na dofinansowanie projektu w obecności  
społeczności lokalnej.
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Krobia      

Tytuł	projektu: Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego  
w Domachowie na rzecz wspierania unikatowego  
dziedzictwa kulturowego subregionu  
folklorystycznego Biskupizny       

Wartość	projektu: 978 029,70 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	500 000,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Zakres projektu obejmował m.in.: wymianę da-
chu, przebudowę sali, powstanie nowego pod-
wyższenia scenicznego wewnątrz budynku, bu-
dowę toalet, przebudowę i rozbudowę zaplecza 
kuchennego, adaptację poddasza na sale warsz-
tatowe i miejsca noclegowe, a także zagospoda-
rowanie terenu wraz z powstaniem wiaty. 

Na dachu Gościńca Biskupiańskiego zamontowano 
również instalację z panelami fotowoltaicznymi. 

Operacja miała na celu zwiększenie dostęp-
ności ludności wiejskiej do usług i infrastruk-
tury kultury oraz działań na rzecz upowszech-
niania i zachowania dziedzictwa kulturowego. 
Budynek po remoncie będzie służył organiza-
cji i animacji imprez kulturalnych oraz wyda-
rzeń artystycznych, zapraszając mieszkańców 
gminy i lokalną społeczność do wspólnej in-
tegracji. 
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Inwestycje	w	obiekty	pełniące	funkcje	kulturalne
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Wijewo      

Tytuł	projektu: Przebudowa wiejskich domów kultury   
w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec       

Wartość	projektu: 2 122 006,44 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	946 468,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Rozbudowa wiejskiego domu kultury w Wije-
wie obejmuje roboty demontażowe, w skład 
których wchodzą stolarka, posadzki, okładzi-
ny ścian oraz sufity w salach, a następnie wy-
konanie nowych posadzek i sufitów, gładzi 
gipsowych na ścianach i sufitach wraz z ich 
malowaniem, a ponadto montaż nowej stolar-
ki drzwiowej wewnętrznej i kotar, wykonanie 
utwardzeń zewnętrznych wraz z podjazdem dla 
niepełnosprawnych, urządzenie i wyposażenie 
sanitariatów, wykonanie instalacji elektrycznej, 
wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, jak rów-
nież wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt 
– stoły, krzesła i meble kuchenne.

Z kolei rozbudowa domu kultury w miejscowo-
ści Zaborówiec zakłada roboty demontażowe, 
które dotyczą stolarki okiennej i drzwiowej, po-

sadzek, okładzin ścian oraz sufitów w sali głów-
nej, a potem wykonanie nowych posadzek i su-
fitów, gładzi gipsowych na ścianach i sufitach 
wraz z ich malowaniem, montaż nowej stolarki 
okiennej i drzwiowej, ocieplenie części płaskiej 
dachu oraz elewacji budynku, z wykonaniem 
tynków i robotami towarzyszącymi. Dodatkowo 
przewidziano wykonanie utwardzeń zewnętrz-
nych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, 
urządzenie sanitariatów, wykonanie instalacji 
elektrycznej, wentylacyjnej, grzewczej i wod-
no-kanalizacyjnej, jak również wyposażenie 
obiektu w stoły, krzesła i  kotary.

Remont dwóch obiektów ma na celu ułatwienie 
i zapewnienie mieszkańcom obszarów wiej-
skich dostępu do infrastruktury kulturalnej. 
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Inwestycje	w	obiekty	pełniące	funkcje	kulturalne

Na zdjęciu od lewej: dyrektor Departamentu PROW UMWW Izabela Mroczek, wicemarszałek Krzysztof Grabowski, wójt gminy Wijewo Mieczysław 
Drożdżyński oraz skarbnik Elżbieta Molicka.
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Lisków      

Tytuł	projektu: Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę   
oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisków,  
Budy Lisowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków,  
Zakrzyn-Kolonia oraz budowę chodnika, drogi,  
zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem 
placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury  
w Liskowie, położonego na sąsiedniej nieruchomości        

Wartość	projektu: 750 942,02 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	376 202,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Zakres prac obejmuje zakup i montaż innowa-
cyjnego oświetlenia ulicznego, który wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa pieszych i podró-
żujących. Oświetlenie zasilane będzie energią 
pochodzącą z odnawialnych źródeł. Ponadto,  
w ramach inwestycji, przewidziana jest budowa 
jezdni, chodnika i utwardzenie placu manewro-
wego na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury  
w Liskowie oraz zagospodarowanie terenu zie-

lenią i elementami architektury miejskiej. Ce-
lem operacji jest poprawienie estetyki prze-
strzeni publicznej na terenie gminy Lisków. 

Realizacja projektu wpłynie na integrację lo-
kalnej społeczności, wspierając osoby starsze 
i niepełnosprawne. Ponadto przyczyni się do 
zwiększenia aktywności w sferze działalności 
społecznej środowiska. 
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Kształtowanie	przestrzeni	publicznej

Umowę podpisują wicemarszałek Krzysztof Grabowski, wójt gminy Lisków Maria Krawiec oraz skarbnik Aneta Frydzińska.
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Olszówka       

Tytuł	projektu: Renowacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej    
w Głębokiem       

Wartość	projektu: 475 261,58 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	302 408,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej w Głębokiem 
dotyczy odnowy obiektu oraz poprawy jego es-
tetyki. Przeprowadzone zostały prace moder-
nizacyjne w postaci wymiany stolarki okiennej  
i drzwiowej, naprawy i malowania ścian i sufi-
tów, wzmocnienia konstrukcji dachu i stropu, 
remontu kilku sal lekcyjnych oraz utwardzenia 
terenu wokół placówki. Wszystkie prace bu-
dowlane przebiegały pod nadzorem konserwa-
tora zabytków i odbyły się za jego zgodą. 

Dzięki modernizacji powstała izba pamięci  
z możliwością nieodpłatnego zwiedzania, za-
wierająca historyczne przedmioty oraz zdjęcia. 
W pomieszczeniu będą odbywały się również 
„żywe lekcje historii”, nawiązujące do dawnych 
obyczajów oraz tradycji przodków. 

W lokalnym środowisku budynek szkoły służy 
zachowaniu dziedzictwa kulturowego, a jako 
element architektury historycznej budzi zainte-
resowanie społeczności lokalnej, jak i osób od-
wiedzających.
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Ochrona	zabytków	i	budownictwa	tradycyjnego	
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Zduny       

Tytuł	projektu: Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego   
kościoła poewangelickiego w Zdunach      

Wartość	projektu: 541 146,85 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW: 279 944,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Kościół poewangelicki pod wezwaniem Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Zdunach jest 
symbolem dziedzictwa historycznego i wielo-
kulturowego. 

W ramach zadania dokonano naprawy elemen-
tów konstrukcyjnych więźby dachowej wraz  
z impregnacją, na poddaszu wykonano podło-
gę z desek oraz wymienione zostały rynny, rury 
spustowe i pokrycie dachowe. Zamontowano 

także nową instalację odgromową oraz monito-
ring wizyjny. Dodatkowo teren wokół kościoła 
został zagospodarowany poprzez nasadzenia 
zieleni. 

Po zakończeniu inwestycji obiekt jest miejscem 
kultu religijnego, wykorzystywany głównie jako 
kaplica pogrzebowa. Ponadto spełnia funkcję 
kulturalną, ponieważ odbywają się w nim kon-
certy pieśni sakralnych i muzyki chóralnej. 
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Ochrona	zabytków	i	budownictwa	tradycyjnego	
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Budzyń 

Tytuł	projektu: Budowa placów zabaw w miejscowościach    
Dziewoklucz, Grabówka, Podstolice, Ostrówki  
i Wyszyny        

Wartość	projektu: 174 869,10 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	111 269,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Inwestycja obejmowała zagospodarowanie te-
renów pod rekreację dziecięcą w pięciu miej-
scowościach gminy Budzyń. Projekt uwzględ-
niał przygotowanie nawierzchni oraz zakup 
sprzętu w postaci huśtawek, bujaków, zjeżdżal-
ni i zestawów zabawowo-sportowych. Place 
zostały ogrodzone i opatrzone regulaminami. 
Całość wykończono zielenią oraz ławeczkami. 
Dodatkowo, w miejscowości Dziewoklucz, zain-
stalowana została siłownia zewnętrzna.  

Powstanie placów zabaw i siłowni zewnętrznej 
rozszerzyło bazę rekreacyjno-sportową gminy 
Budzyń oraz wpłynęło na zwiększenie integra-
cji, skłaniając tym samym mieszkańców do ak-
tywnego wypoczynku. Place rekreacyjno-wypo-
czynkowe wybudowano w bliskim sąsiedztwie 
lokalnych ośrodków kultury – świetlic wiejskich, 
poszerzając ofertę społeczno-kulturalną. Nowe 
miejsca służą nie tylko tutejszej społeczności, ale 
również turystom odwiedzającym gminę Budzyń. 
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Wsparcie	na	wdrażanie	operacji	w	ramach	LSR
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Dobra 

Tytuł	projektu: Budowa ciągu komunikacyjnego, wraz z infrastrukturą     
i małą architekturą, łączącego plac Wojska Polskiego  
z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej         

Wartość	projektu: 163 264,00 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	99 300,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

W ramach realizacji zadania powstał ciąg ko-
munikacyjny z kostki brukowej o powierzchni  
437 m2, a wzdłuż niego zainstalowany został 
drewniany trejaż pod pnącza. 

W ciągu umiejscowione zostały ławki drew-
niane oraz posadzono drzewa i krzewy ozdob-
ne. Inwestycja obejmowała także przebudowę 
studni kanalizacji sanitarnej oraz powstanie 
odwodnienia liniowego. Pasaż komunikacyjny 

oświetlono, zwiększając bezpieczeństwo miej-
sca publicznego. 

Ciąg komunikacyjny doskonale wpisał się w ar-
chitekturę miejską. Powstało przyjemne miejsce 
w centrum miasta Dobra, służące mieszkańcom, 
które usprawniło ruch pieszych, poruszających 
się od ul. Parkowej w kierunku placu Wojska 
Polskiego. Pasaż stał się również miejscem wy-
poczynku i rekreacji, sprzyjając integracji i spo-
tkaniom na łonie natury. 
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Nazwa	beneficjenta: Gmina i Miasto Ostrzeszów 

Tytuł	projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu

Wartość	projektu: 800 000,00 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	456 606,79 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Inwestycja polegała na wybudowaniu boiska 
wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą do wy-
konywania skoków w dal. Całość została ogro-
dzona, a przylegający teren utwardzono, stwa-
rzając zaplecze techniczne.  

W skład obiektu o powierzchni 1056 m2 wcho-
dzą: boisko do piłki ręcznej, kort tenisowy oraz 
dwa boiska do koszykówki. 

Kompleks służy uczniom Szkoły Podstawowej  
w Niedźwiedziu, klubom sportowym, Ochotni-
czej Straży Pożarnej oraz pozostałym mieszkań-
com sołectwa i całej gminy.

Projekt miał na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców poprzez stworzenie nowoczesnej 
bazy sportowo-rekreacyjnej, służącej zarówno 
uczniom, jak i całej gminie. 
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Kiszkowo 

Tytuł	projektu: Utworzenie Centrum Integracji Mieszkańców
w Charzewie poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej

Wartość	projektu: 370 000,00 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	85 575,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie 
świetlicy wiejskiej w Charzewie i stworzeniu 
Centrum Integracji Mieszkańców. Obiekt ten 
pozwolił mieszkańcom i radzie sołeckiej na 
zwiększenie swojej aktywności. Powstało miej-
sce, w którym odbywają się lokalne imprezy, 
spotkania wiejskie oraz wydarzenia aktywizu-
jące mieszkańców Charzewa i okolic. Poprzez 
wykonane zadania zwiększyła się powierzchnia 

Centrum z 41,7 m2 na 148,3 m2. Powierzchnia 
użytkowa wynosi obecnie 123,4 m2. 

Budynek został wykonany z dbałością o środo-
wisko naturalne. Zastosowano w nim ekologicz-
ne ogrzewanie na drewno, brykiety ze słomy 
lub pelety oraz wykonano izolację termiczną. 
Centrum Integracji Mieszkańców w Charzewie 
to miejsce tętniące życiem i przyjazne lokalnej 
społeczności.
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Pogorzela 

Tytuł	projektu: Rewitalizacja zielonej przestrzeni ulicy Rynek     
w Pogorzeli poprzez przebudowę rynku w Pogorzeli  

Wartość	projektu: 324 966,77 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	206 776,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Projekt obejmował budowę fontanny zaprojek-
towanej w nowoczesnej formie, nawiązującej 
do baszty znajdującej się w herbie gminy Pogo-
rzela. Fontannę wykonano z ciosanego kamie-
nia.

Fontanna jest obsługiwana przez specjalne 
pomieszczenie, znajdujące się w bliskiej od-
ległości od niecki. Wewnątrz zamontowane są 
urządzenia techniczne i instalacje wodne, nie-
zbędne do filtracji wody, m.in. pompy, układ 
filtracji ze śluzą dozującą, pompa dźwigni  
wodnej. 

Dodatkowo na terenie rynku znalazły się ele-
menty małej architektury miejskiej, tj. ławki 
parkowe, latarnie uliczne oraz trawniki. Projekt 
porządkujący ten obszar zakładał także wygo-
spodarowanie dodatkowych miejsc parkingo-
wych i przebudowanie chodników doprowa-
dzających do fontanny. Pojawiła się również 
dodatkowa zieleń.

Celem przedsięwzięcia było zaspokojenie po-
trzeb społecznych w zakresie umocnienia toż-
samości kulturowej mieszkańców miasta i gmi-
ny oraz nadanie nowych walorów zabytkowej 
przestrzeni placu rynkowego. 
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Sieroszewice 

Tytuł	projektu: Rozbudowa i przebudowa budynku 
„Domu Ludowego” w Psarach

Wartość	projektu: 716 993,90 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	349 878,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Po przebudowie i rozbudowie budynek składa się 
z trzech wydzielonych funkcjonalnie stref: sali 
głównej z wejściem i zapleczem sanitarno-szat-
niowym, usytuowanymi w części frontowej bu-
dynku, przy wejściu głównym, przeznaczonymi 
dla ponad 100 osób; pomieszczeniami dla dzia-
łalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach, tj. 
salką obrad, garażem oraz WC; kuchnią wraz z za-
pleczem pomocniczym oraz socjalnym. W ramach 
realizacji projektu wykonane zostały także roboty 
naprawcze oraz prace malarskie.  

Powstanie „Domu Ludowego” przyczyniło się do 
poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Po-
jawiło się miejsce służące integracji, a także wy-
mianie doświadczeń międzypokoleniowych oraz 
wpływające na rozwój kulturalny i artystyczny, 
bowiem budynek jest wielozadaniowy. Oprócz 
walorów kulturalnych, pełni także funkcję spo-
łeczną i wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców, 
zapewniając siedzibę lokalnej jednostce Ochotni-
czej Straży Pożarnej. 
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Zduny 

Tytuł	projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda 

Wartość	projektu: 351 091,17 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	169 323,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Projekt polegał na budowie świetlicy wiejskiej 
wraz z infrastrukturą techniczną. W zakresie 
wykonanego zadania znalazło się zagospoda-
rowanie terenu, doprowadzenie systemu wod-
no-kanalizacyjnego i elektryczności.

Budynek świetlicy składa się z dużej sali oraz 
pomieszczeń zaplecza socjalno-gastronomicz-
nego, pomieszczeń technicznych i sanitaria-
tów. Przystosowany jest dla osób niepełno-
sprawnych oraz rodziców z małymi dziećmi. 
Dodatkowo obiekt spełnia warunki związane  

z ochroną środowiska poprzez zasilanie przez 
instalację fotowoltaiczną. 

Celem inwestycji była poprawa jakości życia na  
terenie miejscowości Ruda, zaspokojenie po-
trzeb społecznych i kulturalnych oraz zwięk-
szenie integracji mieszkańców. Realizacja ope-
racji jest odpowiedzią na oczekiwania lokalnej 
społeczności, która wyraziła chęć organizacji 
wspólnych spotkań, imprez okolicznościowych, 
szkoleń oraz zebrań. 
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Nazwa	beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelazkowie  

Tytuł	projektu: Budowa centrum Żelazków, wraz z palcem zabaw,  
w celu udostępnienia niekomercyjnej,  
ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej

Wartość	projektu: 281 133,00 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	299 288,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Projekt obejmował zagospodarowanie terenu 
przy OSP Żelazków poprzez budowę placu za-
baw dla dzieci i siłowni zewnętrznej dla doro-
słych, uporządkowanie terenu przez nasadzenia 
oraz zaprojektowanie małej architektury wraz  
z zielenią.

W ramach projektu przygotowana została doku-
mentacja niezbędna do realizacji zadania, m.in. 
uchwała OSP, pozwolenie na budowę, kosztorys 
inwestorski. Ponadto opracowano plany zieleni 
i nasadzeń oraz placu zabaw. Dokonano wybo-
ru i montażu urządzeń i sprzętów zabawowych 
oraz siłowni zewnętrznej, zaprojektowano też 
małą architekturę towarzyszącą, jak meble 

miejskie czy fontanna. Całość obiektu została 
oświetlona.

Nowy obiekt infrastruktury turystyczno-kultu-
ralnej służy społeczności jako miejsce rekreacji  
i spotkań w Żelazkowie. 

Zrewitalizowany i zagospodarowany plac stał 
się oazą wypoczynku i integracji. Realizacja 
projektu pozytywnie wpłynęła na społeczność 
lokalną oraz rozwój infrastruktury publicznej 
w regionie. Mieszkańcy mogą korzystać z nowo 
powstałego obiektu kulturalno-rekreacyjnego, 
angażować się i podejmować działania do jego 
dalszego rozwoju oraz nawiązywać i umacniać 
relacje społeczne. 
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Nazwa	beneficjenta: Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Tytuł	projektu: Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna oraz kapitał     
społeczny w LGD Wielkopolska Wschodnia        

Wartość	projektu: 326 834,52 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	285 524,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Przedsięwzięcie składało się z 13 zadań (gran-
tów). W ramach projektu zorganizowane zostało 
szkolenie „Zamotani tradycjami”. Były to warsz-
taty kulturowe, podczas których uczestnicy za-
poznali się z twórczością ludową dawnej Polski, 
w tym z tworzeniem lalek motanek. Przeprowa-
dzono także warsztaty edukacyjne pn. „Ujawnij 
w sobie moc przyrodnika”, poświęcone m.in. 
ekologii i segregowaniu odpadów. 

Projekt zakładał również powstanie siłowni ze-
wnętrznych w miejscowościach Sompolno, Mą-
kolno, Mostki, Lubstów i Nowa Wieś, budowę 
konnej zagrody rekreacyjnej przy ścieżce edu-
kacyjnej „Bliżej natury, czyli na szlaku obrzędów 
i smaku”, budowę boiska przy OREW w Maria-
nowie, stworzenie infrastruktury rekreacyjnej 

w miejscowości Drążek oraz rozwój strefy inte-
gracyjno-rekreacyjnej w miejscowości Kramsk, 
wraz z modernizacją tamtejszego boiska. W ra-
mach pozyskanych grantów powstała również 
siłownia „Pod Chmurką” na placu obok GOK  
w Brzeźnie.

Projekt ukierunkowany był na poprawę jako-
ści oraz standardu infrastruktury turystyczno
-rekreacyjnej na obszarze LGD Wielkopolska 
Wschodnia. Budowa i modernizacja obiektów 
małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
wpłynie na wzmocnienie kapitału społecznego 
i pozwoli zaktywizować mieszkańców, a działa-
nia o charakterze warsztatowo-szkoleniowym 
przybliżyły dawną kulturę i przyczyniły się do 
rozwoju na poziomie edukacyjnym. 
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Nazwa	beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna „Ale Smacznie”  

Tytuł	projektu: Zdrowo, czysto i ekologicznie – rozwój działalności  
Spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie” na miarę XXI 
wieku  

Wartość	projektu: 617 441,89 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	242 286,00 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

W ramach realizacji tej operacji spółdzielnia 
socjalna została wzbogacona o nowy sprzęt, 
służący do rozwoju branży gastronomicznej  
i ułatwiający organizację spotkań oraz imprez 
integracyjnych. Wnętrza części jadalnej zo-
stały wyposażone w stoły i krzesła oraz zaku-
piono bufet służący do wydawania posiłków. 
Wykonano także remont pomieszczeń – wy-
mienione zostały płytki podłogowe, stolarka 
drzwiowa, odnowiono ściany w pomieszcze-
niach.

Inwestycja zakładała także zakup altany drew-
nianej do organizowania imprez w plenerze 
oraz agregatu prądotwórczego i oświetlenia 

solarnego. Do celów administracyjnych nabyto 
również biurowe urządzenie wielofunkcyjne.

Jednocześnie ofertę spółdzielni poszerzono 
o usługi związane z utrzymaniem dróg. W tym 
celu zakupione zostały: ciągnik wraz z wyposa-
żeniem, tj. wysięgnikiem wielofunkcyjnym, piła 
do cięcia gałęzi, równiarka drogowa, myjka do 
znaków drogowych, cysterna, przecinarka do 
asfaltu i betonu, zagęszczarka, pług do odśnie-
żania oraz posypywarka. 

Celem projektu był również wzrost zatrudnie-
nia. Realizacja zadania wpłynęła na rozwój spół-
dzielni, zwiększyła jej potencjał oraz znacznie 
poszerzyła gamę oferowanych usług. 
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Nazwa	beneficjenta: Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”
„Między Ludźmi i Jeziorami” 
Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” 
Stowarzyszenie „Solna Dolina” 
Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Tytuł	projektu: Wielkopolska Okiem Cyklisty      

Wartość	projektu: 591 992,00 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	376 684,50 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Projekt połączył 30 gmin i miast, tworząc pę-
tlę rowerową przy współpracy pięciu lokalnych 
grup działania: Unii Nadwarciańskiej, Między 
Ludźmi i Jeziorami, Solidarnych w Partnerstwie, 
Solnej Doliny i Wielkopolski Wschodniej.

Celem operacji było postawienie na terenie 
gmin członkowskich LGD 44 wiat przystanko-
wo-rowerowych, wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą. Wiaty są wyposażone w stół oraz miej-
sca siedzące, a obok nich zamontowano tablice 
informacyjne z mapami. Na mapach wskazane 
zostały zabytki, miejsca noclegowe oraz szlaki 
rowerowe, co pozwala na zaplanowanie nawet 
kilkudniowego rajdu. 

Zamierzeniem podjętych działań było upo-
wszechnianie wśród odwiedzających oraz 
mieszkańców uprawiania turystyki rowerowej 
oraz zachęcanie ich do tego rodzaju aktywno-
ści. Dzięki tej inwencji wszyscy mają możliwość 
poznania miejsc dotychczas nieuczęszczanych  
z powodu braku odpowiedniej infrastruktury lub 

oznakowania. Ponadto oferta służy inicjatywom 
lokalnym do organizowania spotkań o charakte-
rze rekreacyjnym, sportowym, krajoznawczym  
i społecznym oraz wzajemnej integracji.

Partnerzy projektu dodatkowo przygotowali 
własne wydarzenia i imprezy. 

Na terenie LGD „Między Ludźmi i Jeziora-
mi” zrealizowany został profesjonalny film 
z perspektywy tytułowego cyklisty, ukazują-
cy najpiękniejsze atrakcje 5 gmin: Kazimierza 
Biskupiego, Kleczewa, Ślesina, Skulska oraz Wil-
czyna. Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”,  
w ramach promocji projektu współpracy, nagrało 
reklamę radiową, propagującą wspólne przed-
sięwzięcie oraz rowerowe atrakcje. Stowarzy-
szenie „Solna Dolina” zorganizowało z kolei dwa 
rajdy rowerowe, a Stowarzyszenie „Wielkopolska 
Wschodnia” zrealizowało questing, który był wy-
darzeniem popularyzującym wspólny projekt, 
infrastrukturę powstałą w wyniku jego realizacji 
oraz obszar LGD. 

Przygotowanie	i	realizacja	działań	w	zakresie	współpracy	z	Lokalną	Grupą	Działania
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43Krajowa	Sieć	Obszarów	Wiejskich

Nazwa	beneficjenta: Gmina Lisków   

Tytuł	projektu: III Targi w gminie Lisków – Praca i Kultura Wsi 

Wartość	projektu: 11 002,43 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	8 171,12 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

„III Targi w gminie Lisków – Praca i Kultura 
Wsi” były kontynuacją targów zorganizowa-
nych przez ks. W. Blizińskiego w 1937 roku oraz  
w 2012 roku przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Liskowie. Imprezie towarzyszyła wystawa fo-
tografii pod nazwą „Lisków wczoraj i dziś”, któ-
ra podkreśliła skalę zmian, jakie dokonały się na 
przestrzeni lat w tej gminie.

W targach wzięli udział rolnicy, producenci ma-
szyn rolniczych, pasz, nawozów i środków ochro-
ny roślin, pszczelarze, rękodzielnicy, przed-
stawiciele lokalnego folkloru, twórcy ludowi, 
ogrodnicy, właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych, firmy doradcze z zakresu pozyski-
wania funduszy unijnych, banki oraz instytu-

cje ubezpieczeniowe, przedstawiciele drobnej 
przedsiębiorczości i firmy prezentujące odna-
wialne źródła energii. Mieszkańcy mogli skorzy-
stać z porad fachowców, dokonać handlowych 
transakcji lub drobnych zakupów artykułów do 
domu, gospodarstwa i ogrodu.

Celem przedsięwzięcia było zainteresowanie 
uczestników targów informacjami z zakresu rol-
nictwa, stworzenie możliwości do pozyskania 
wiedzy bezpośrednio od przedstawicieli insty-
tucji okołorolniczych, wymiana doświadczeń, 
nawiązywanie kontaktów, a także promowanie 
kultury wiejskiej na terenie gminy Lisków oraz 
województwa wielkopolskiego.
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Jednym z gości III Targów w gminie Lisków był wicemarszałek Krzysztof Grabowski, którego powitała wójt gminy Lisków Maria Krawiec.
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Nazwa	beneficjenta: Gmina Przemęt    

Tytuł	projektu: „Szparagi – złoto z ziemi. Smak Naszego Regionu” 

Wartość	projektu: 26 475,85 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	23 175,75 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 3. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym  
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt  
i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Celem operacji było wspieranie profesjonalnej 
współpracy rolników, przyczyniającej się do 
tworzenia marki przemęckiego szparaga jako 
produktu regionalnego oraz realizacji przez 
nich wspólnych inwestycji. Projekt służył zain-
teresowaniu producentów rolnych tworzeniem 
grup producenckich, struktur handlowych lub 
innych form współpracy. 

Podczas konferencji zostały zaprezentowa-
ne wykłady dotyczące aktualnych problemów  
w produkcji i obrocie szparaga, możliwości re-
jestracji przemęckiego szparaga i zdobycia do-
stępnych certyfikatów, a także prozdrowotnych 
walorów tego warzywa. Została również upo-
wszechniona wiedza na temat produkcji i ob-
róbki szparagów, ich obrocie na rynkach krajo-
wym i zagranicznym oraz dotycząca możliwości 

promocji i rejestracji przemęckiego szparaga, 
służące stworzeniu jego dobrej marki i rozpo-
znawalności. 

Podczas konferencji i festynu rodzinnego zo-
stały zorganizowane stoiska kół gospodyń wiej-
skich, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Polskiego 
Związku Producentów Szparaga oraz grupy pro-
ducentów i przetwórców szparagów, propagują-
ce potrawy z jego wykorzystaniem. 

W ramach zadania został również zorganizowa-
ny konkurs kulinarny z udziałem kół gospodyń 
wiejskich, wystawa maszyn rolniczych używa-
nych przy produkcji szparaga, pokazy sortowa-
nia i obróbki szparagów, a także dni otwarte  
w 10 gospodarstwach zajmujących się produk-
cją szparagów. Całość zwieńczyła produkcja re-
portażu telewizyjnego.
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Krajowa	Sieć	Obszarów	Wiejskich
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Nazwa	beneficjenta: Miasto i Gmina Grabów nad Prosną    

Tytuł	projektu: X Turniej Sołectw integruje, smakuje i promuje 

Wartość	projektu: 30 174,05 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	25 984,25 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Drużyny uczestniczące w X Turnieju Sołectw, 
który odbył się 30 czerwca 2019 roku w Bobrow-
nikach w gminie Grabów nad Prosną (powiat 
ostrzeszowski), rywalizowały w konkursie wie-
dzy o historii regionu oraz w konkurencjach wy-
magających sprawności fizycznej i kreatywności. 
W zmaganiach wzięło udział 14 zespołów: Ksią-
żenice, Dębicze, Kuźnica Bobrowska, Skrzynki, 
Palaty, Bukownica, Kopeć, Zawady, Bobrowniki, 
Grabów, Pustkowie, Marszałki, Grabów Wójto-
stwo i Giżyce. Realizacja projektu przyczyniła 
się do wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami 
oraz aktywizacji i integracji mieszkańców. Był 
on również ukierunkowany na wspieranie włą-
czenia społecznego, rozwoju przedsiębiorczo-
ści na obszarach wiejskich, w tym małego prze-
twórstwa, upowszechnianie wiedzy w zakresie 
optymalizacji wykorzystania zasobów środowi-
ska naturalnego, a także na szeroko rozumianą 
promocję jakości życia na wsi.

W ramach projektu przygotowano też część kul-
turalną, a w niej prezentacje lokalnych grup ar-
tystycznych, animacje dla dzieci oraz wspólną 

biesiadę. Uczestnicy wydarzenia mogli odwie-
dzić stoiska wystawiennicze promujące miej-
scowych twórców, w tym z lokalnymi potrawami 
i wyrobami z naturalnych produktów, takich jak 
sery czy miody. Na uwagę zasługiwały kulinarne 
specjały południowej Wielkopolski, serwowane 
przez koła gospodyń wiejskich. Przygotowano 
także wystawy prezentujące dawne urządzenia 
wykorzystywane w rolnictwie i gospodarstwie 
domowym.
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Krajowa	Sieć	Obszarów	Wiejskich

Drużynie z Książenic nagrody wręczyli wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz burmistrz Grabowa nad Prosną Maksymilian Ptak.
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Nazwa	beneficjenta: Wielkopolska Izba Rolnicza     

Tytuł	projektu: Turystyka konna szansą na rozwój wielkopolskiej wsi   

Wartość	projektu: 6 831,43 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	5 436,60 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Poprzez realizację projektu rolnicy prowadzący 
ośrodki jeździeckie oraz gospodarstwa mające  
w swojej ofercie turystykę konną lub hipoterapię 
nabyli wiedzę w zakresie możliwości pozyskania 
środków na prowadzenie własnej działalności 
oraz na temat skutecznych działań promocyj-
nych. Zadanie przyczyniło się do promocji spor-
tów hipicznych oraz turystyki konnej, m.in. przez 
organizację zawodów jeździeckich oraz turnieju 
„zrywania kaczora”. W trakcie wydarzenia zachę-
cano uczestników do włączenia się i inicjowania 
działań służących rozwojowi obszarów wiejskich. 

Projekt miał na celu wspieranie współpracy  
w sektorze rolnym oraz realizację przez rolni-

ków wspólnych inwestycji i inicjatyw. Organiza-
cja wydarzenia przyczyniła się do popularyzacji 
w różnych formach wiedzy na temat przeciw-
działaniu wykluczeniu społecznemu, ograni-
czaniu ubóstwa oraz wspieraniu działań nakie-
rowanych na rozwój gospodarczy na terenie 
obszarów wiejskich. 

W ramach podjętych czynności zostały zorgani-
zowane: szkolenie dotyczące zabiegów promo-
cyjnych i pozyskiwania środków na działalność 
związaną z turystyką konną oraz festyn rekre-
acyjny, połączony z zawodami dla różnych grup 
wiekowych.
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Krajowa	Sieć	Obszarów	Wiejskich
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Nazwa	beneficjenta: Samorząd Województwa Wielkopolskiego    

Tytuł	projektu: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci 
kontaktów dla LGD  

Wartość	projektu: 57 040,90 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	57 040,90 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

Poprzez realizację projektu przedstawicie-
le wielkopolskich LGD wzięli udział w wyjeź-
dzie studyjno-szkoleniowym na teren Saksonii  
w Niemczech. Wizyta, zorganizowana w dniach 
6–10 listopada 2017 roku, miała na celu stwo-
rzenie lokalnym grupom działania okazji w za-
kresie poszukiwania partnerów do międzyna-
rodowej współpracy, podniesienia kompetencji 
pracowników oraz wymiany doświadczeń po-
między LGD poprzez pokazanie dobrych prak-
tyk dotyczących inicjowania Lokalnych Strategii 
Rozwoju i zarządzania nimi, a także aktywizacji 
mieszkańców wsi. 

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z efektami 
wdrażania podejścia LEADER w ramach nie-
mieckiego odpowiednika PROW 2007–2013 
oraz PROW 2014–2020 w gminie Amtsberg, 
położonej w kraju związkowym Saksonia. Od-
wiedzili też muzeum z wyjątkową kolekcją złóż 

minerałów oraz nieczynną kopalnię cyny, która 
funkcjonuje obecnie jako atrakcja turystycz-
na. Ponadto przedstawiciele LGD wzięli udział  
w warsztatach samodzielnego wytwarzania 
wyrobów z wosku, zorganizowanych przez wła-
ścicieli rodzinnej firmy produkującej naturalne 
świece i kadzidełka z wykorzystaniem skład-
ników zapachowych, dostępnych w różnych 
częściach świata. Odwiedzili też miejscową se-
rowarnię, oferującą masło, smaczne sery z przy-
prawami, sery długo dojrzewające oraz inne 
przetwory wytwarzane z mleka pochodzącego  
z własnego gospodarstwa.

Wyjazd studyjno-szkoleniowy dla wielkopol-
skich LGD został zorganizowany w ramach 
planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2016–2017 w województwie 
wielkopolskim.
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Krajowa	Sieć	Obszarów	Wiejskich

Wizyta w „Domu Opieki Osób Starszych” wyremontowanym ze środków LEADERA. W środku na pierwszym planie Burmistrz Gminy Amtsberg 
Sylvio Krause.
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Nazwa	beneficjenta: Samorząd Województwa Wielkopolskiego    

Tytuł	projektu: Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim –  
prezentacja dorobku i potencjału wielkopolskich LGD 
oraz promocja Wielkopolski

Wartość	projektu: 39 578,60 zł | Wartość	dofinansowania	z	EFRROW:	39 578,60 zł |
Priorytet	PROW: Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich.

W ramach realizacji projektu wielkopolskie 
lokalne grupy działania zaprezentowały swój 
potencjał oraz dorobek w Parlamencie Euro-
pejskim w Brukseli. Wydarzenie, zorganizowa-
ne we współpracy pomiędzy Samorządem Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz Andrzejem 
Grzybem – posłem do Parlamentu Europejskie-
go, odbyło się 27 marca 2018 roku. Uczestnicy 
wyjazdu przybliżyli rodzimą kulturę i zaprezen-
towali kuchnię regionalną związaną z okresem 
wielkanocnym. Wzięli też udział w konferencji 
poświęconej przyszłości polityki UE, nakiero-
wanej na rozwój lokalny obszarów wiejskich.

Celem zadania były: promocja regionalnego 
dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, regio-
nalnych produktów wysokiej jakości, a także 
działań i aktywności wielkopolskich lokalnych 
grup działania na forum międzynarodowym 
oraz pokazanie roli LGD w rozwoju obszarów 
wiejskich i pobudzenie aktywności mieszkań-
ców wielkopolskich wsi.

Projekt został zrealizowany w ramach planu 
operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich na lata 2018–2019 w województwie wiel-
kopolskim.
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Krajowa	Sieć	Obszarów	Wiejskich

Konferencja „LGD, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w politykach UE i Państw Członkowskich – wielkopolskie doświadczenia  
i wnioski dla kolejnych perspektyw finansowych UE”. Na zdjęciu m.in. prelegenci: Josefine Loriz-Hoffmann, Czesław Siekierski, Krzysztof Hetman, 
Andrzej Grzyb, Krzysztof Grabowski, Małgorzata Blok oraz Krzysztof Wójcik.





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
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