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Do
18 lutegoPROW
partnerzy
KSOW mogą
wnioskować
o fundusze
realizację
zadań w 2019 roku.
Beneficjenci
2014-2020
uzyskali
kolejne 12
mln zł na na
swoje
zadania.
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Samorządowcy inwestują w gospodarkę komunalną
Wielkopolska stawia na rozwój lokalny poprzez granty

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski uzyskało w 2018 roku
dofinansowanie z PROW 2014-2020 w kwocie 85.115 zł na
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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