
promocja PROW
  13Monitor Wielkopolski | luty 2019

www.monitorwielkopolski.pl

Wielkopolska stawia na rozwój lokalny poprzez granty
Lokalne grupy działania (LGD) 
z terenu Wielkopolski otrzyma-
ły dotychczas 8,7 miliona zło-
tych na realizację projektów 
grantowych.

Z  grantów  mogą  korzystać 
osoby fizyczne, osoby prawne 
lub jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowości praw-
nej. Warunkiem ubiegania się 
o pieniądze unijne z tego źród-
ła jest związek terytorialny z ob-
szarem funkcjonowania danej 
LGD, posiadanie odpowiedniego 
doświadczenia w realizacji pro-
jektów oraz stosownych zaso-
bów i kwalifikacji.

–  Lokalne  grupy  działania 
ogłaszają  nabory  wniosków 

o powierzenie grantów z PROW 
2014-2020 zgodnie z harmo-
nogramami publikowanymi na 
swoich stronach internetowych. 
Tematyka projektów grantowych 
jest  każdorazowo  określona 
w ogłoszeniu o naborze i wyni-
ka z przyjętej do realizacji stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność. War-
tość pojedynczego grantu to co 
najmniej 5 tysięcy złotych i nie 
więcej  niż  50  tysięcy  złotych  
– podkreśla Małgorzata Blok, 
prezes Związku Stowarzyszeń 
Wielkopolska Sieć LGD.

Pomoc  finansowa  przyzna-
wana  jest  w  formie  refunda-
cji poniesionych kosztów. Za-

równo limit środków,  jak  i po-
ziom  dofinansowania  wyni-
kają  z  ogłoszenia  o  naborze 
wniosków.  Znajduje  się  tam 
również  komplet  dokumen-
tów niezbędnych do tego, aby 
ubiegać  się  o  powierzenie 
grantu.  Wybrani  grantobior-
cy podpisują umowę z  lokalną 
grupą  działania  i  na  jej  pod-
stawie realizują swoje zadania, 
a następnie ubiegają się o zwrot 
poniesionych wydatków.

Projekty grantowe wpisują się 
w realizację strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez spo-
łeczność.

– W ramach strategii wdraża-
nych przez 29  lokalnych grup 

działania,  funkcjonujących 
w naszym regionie, Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego 
podpisał do tej pory 946 umów 
na  łączną kwotę 136,5 milio-
na  złotych.  Do  zakończenia 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, 
a więc do końca 2023 roku, 
wysokość przyznanego wspar-
cia wyniesie około 320 milio-
nów  złotych.  Są  to  niebaga-
telne pieniądze, które istotnie 
wpływają na poprawę warun-
ków  życia  na  terenach  wiej-
skich w całej Wielkopolsce – 
podsumowuje wicemarszałek 
województwa  Krzysztof  Gra-
bowski.

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski uzyskało w 2018 roku 
dofinansowanie z PROW 2014-2020 w kwocie 85.115 zł na 
realizację projektu grantowego pt. „Zachowanie lokalnego 
dziedzictwa obszaru Wrót Wielkopolski”. Na zdjęciu (od prawej) 
członek zarządu stowarzyszenia Dominika Drapiewska, prezes 
Grzegorz Grzunka, wicemarszałek Krzysztof Grabowski 
i dyrektor Departamentu PROW UMWW Izabela Mroczek.
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ksOW promuje życie na wsi
Do 18 lutego partnerzy KSOW mogą wnioskować o fundusze na realizację zadań w 2019 roku.

Krajowa  Sieć  Obszarów 
Wiejskich (KSOW) dzia-
ła w każdym kraju Unii 

Europejskiej. Rola sieci po-
lega na promocji Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
a także wsparciu  jego reali-
zacji. Sieć organizuje szereg 
wydarzeń,  które  podkreśla-
ją  wpływ  funduszy  europej-
skich na obraz dzisiejszej wsi 
i poprawę poziomu życia  jej 
mieszkańców  oraz  promują 
wieś  jako miejsce dogodne 
do życia. Ma też służyć uła-
twianiu wymiany wiedzy oraz 
nawiązywaniu współpracy po-
między instytucjami i osoba-
mi zaangażowanymi w rozwój 
obszarów  wiejskich.  Celem 
sieci  jest aktywizacja miesz-
kańców, promowanie postaw 
przedsiębiorczych,  a  także 
włączenie  społeczne  osób 
wykluczonych, np. niepełno-
sprawnych lub przedstawicie-
li  mniejszości  narodowych. 
W ramach KSOW organizowa-
ne są spotkania i szkolenia na 
temat tego, jak uzyskać dofi-
nansowanie z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

Krajowa  Sieć  Obszarów 
Wiejskich ma charakter ot-
warty. Może do niej przystą-
pić każdy, kto zarejestruje się 
w bazie partnerów KSOW do-
stępnej  na  stronie  interne-
towej www.ksow.pl. Otwiera 
to m.in. drogę do ubiegania 
się o pomoc finansową w ra-

mach konkursów ogłaszanych 
co  roku  przez  Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na 
poziomie regionalnym nabór 
wniosków prowadzony    jest 
w urzędach marszałkowskich 
województw oraz ośrodkach 
doradztwa rolniczego.

– Od 4 do 18 lutego 2019 
r. trwa nabór wniosków w ra-
mach konkursu nr 3/2019 dla 
partnerów Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich. Zachęcam 
do dołączenia do grona part-
nerów KSOW i składania wnio-
sków. Środki można pozyskać 
m.in. na szkolenia, warszta-
ty, wyjazdy studyjne, konfe-

rencje,  targi,  imprezy plene-
rowe,  publikacje,  badania 
czy też konkursy.  Na te cele 
województwo  wielkopolskie 
w 2019 roku przeznaczy pulę 
663  tysięcy złotych – mówi 
wicemarszałek  Krzysztof 
Grabowski, pełniący również 
funkcję  przewodniczącego 
wojewódzkiej grupy roboczej 
ds. KSOW. 

Uzyskanie dofinansowania 
uzależnione jest od spełnienia 
określonych warunków. Prze-
de wszystkim grupą docelo-
wą  realizowanego  zadania 
muszą  być  mieszkańcy  ob-
szarów wiejskich,  natomiast 
samo zadanie powinno wpisy-
wać się w odpowiednią tema-
tykę oraz co najmniej  jeden 
z  pięciu  celów  KSOW. 
Projekty  mogą  skutko-
wać  zwiększeniem  zaan-
gażowania  uczestników 
w  inicjatywy  przyczyniające 
się do rozwoju obszarów wiej-
skich, podniesieniem jakości 
wdrażania PROW 2014-2020 
lub  informowaniem  społe-
czeństwa  o  możliwościach 
wsparcia  finansowego z Unii 
Europejskiej.  Realizowane 
zadania  mogą  być  również 
związane z promocją innowa-
cji w rolnictwie, np. w produk-
cji  żywności  lub aktywizacją 
mieszkańców wsi, w tym kre-
owaniem nowych miejsc pra-
cy  na  obszarach  wiejskich. 
Partnerzy KSOW mogą ubie-
gać się o refundację do 100 

proc.  kosztów  kwalifikowal-
nych realizowanych przez sie-
bie zadań.

–  30  stycznia  jednostka 
regionalna  Krajowej  Sieci 
Obszarów  Wiejskich  w  wo-
jewództwie  wielkopolskim 
zorganizowała szkolenie dla 
partnerów  KSOW.  W  trak-
cie  spotkania  szczegóło-
wo  omówiono  dokumenty, 
które  umożliwiają  złożenie 
wniosku,  a następnie  rozli-
czenie  zrealizowanego  za-
dania. Ogłoszenie o konkur-
sie  wraz  z  kompletem  do-
kumentów  dostępne  jest 
między  innymi  na  stronach 
www.dprow.umww.pl  oraz 
www.wielkopolskie.ksow.pl  
– informuje Izabela Mroczek, 
dyrektor Departamentu Pro-
gramów  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich  w  Urzędzie  Mar-
szałkowskim  Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu.

Tegoroczna  edycja  jest 
już  trzecią  odsłoną  konkur-
su ogłaszanego przez mini-
stra  rolnictwa  i  rozwoju wsi. 
W  dwóch  poprzednich  na-
borach  wniosków  partnerzy 
KSOW  z  województwa  wiel-
kopolskiego  otrzymali  łącz-
nie  ponad  800  tysięcy  zło-
tych. Pieniądze te pozwoliły 
na sfinansowanie 41 projek-
tów. Wiele z nich zasługuje na 
miano dobrych praktyk i może 
stanowić źródło inspiracji do 
podejmowania podobnych ini-
cjatyw.

Wielkopolska Izba Rolnicza jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przygotowała 
w 2018 roku konferencję oraz konkurs kulinarny poświęcone m.in. popularyzacji wykorzy-
stania pieczarki w kuchni wielkopolskiej. Uczestnicy projektu mogli poznać również technikę 
uprawy pieczarki.
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Formy realizacji operacji wybierane przez partnerów KSOW 
w konkursach nr 1/2017 oraz nr 2/2018. Opracowanie własne 
JR KSOW w Wielkopolsce.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Publikacja opracowana przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

66,7 miliona złotych to kwota
pomocy, którą samorząd wo-
jewództwa przyznał wielkopol-
skim gminom i zakładom ko-
munalnym na zadania z zakre-
su gospodarki wodno-ściekowej
w ramach PROW 2014-2020. 

Na terenie województwa re-
alizowanych jest 55 inwestycji
tego typu. Beneficjenci złożyli
do tej pory 43 wnioski o płat-
ność, część z nich dotyczy roz-
liczenia całości operacji. Ozna-
cza to, że wiele obiektów od-
dano już do użytku i służą one
mieszkańcom.

Fundusze zakontraktowane 
w ramach poddziałania pn. „In-
westycje związane z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbu-

dową wszystkich rodzajów ma-
łej infrastruktury, w tym inwe-
stycje w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” prze-
znaczone są na realizację za-
równo operacji liniowych, czyli
budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz sieci wodociągo-
wych, jak i na zadania o cha-
rakterze punktowym. Do tych
drugich zaliczyć można wszel-
kiego rodzaju prace związane 
z budową, przebudową lub roz-
budową stacji uzdatniania wody,
ujęć wody oraz budowę oczysz-
czalni ścieków, w tym przydo-
mowych. Refundacji podlegają
również koszty ogólne, bezpo-
średnio związane z przygoto-
waniem i realizacją inwestycji.

– Dzięki Programowi Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w Wielkopolsce
budowanych lub przebudowy-
wanych jest 113,5 km sieci wo-
dociągowej, 77 km sieci kana-
lizacji sanitarnej, 806 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków,
23 stacje uzdatniania wody, 
9 ujęć wody oraz 9 oczyszczal-
ni ścieków – mówi wicemar-
szałek województwa Krzysztof
Grabowski.

Blisko dwie trzecie kosztów
kwalifikowalnych zadań reali-
zowanych przez beneficjentów
programu finansowane jest ze
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich. Wyso-
kość pomocy wynosi do 2 mi-
lionów złotych na beneficjen-
ta w okresie realizacji progra-
mu, przy czym koszty kwalifi-
kowalne pojedynczej operacji
nie mogą przekroczyć 1 milio-
na euro. 

Zgodnie ze znowelizowanymi
przepisami realizacja zadań
dwuetapowych powinna za-
kończyć się w terminie 36 mie-
sięcy od momentu podpisania
przez beneficjenta umowy 
z Samorządem Województwa
Wielkopolskiego. 

Zakończenie ostatniej z 55
dofinansowanych inwestycji
możliwe jest zatem do połowy
2020 roku.

Samorządowcy inwestują w gospodarkę komunalną

Wójt gminy Tarnówka Jacek Mościcki dogląda budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu.
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Miliony na odnowę wielkopolskiej wsi
Beneficjenci PROW 2014-2020 uzyskali kolejne 12 mln zł na swoje zadania.

Wdrugiej połowie wrze-
śnia Zarząd Woje-
wództwa Wielkopol-

skiego podjął uchwały w spra-
wie ogłoszenia list informują-
cych o kolejności przysługiwa-
nia pomocy na operacje typu
„Kształtowanie przestrzeni pu-
blicznej” oraz „Ochrona zabyt-
ków i budownictwa tradycyjne-
go” w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Zatwierdzone
rozstrzygnięcia pozwoliły na
podpisanie umów z benefi-
cjentami. Ze środków europej-
skich skorzystają co najmniej
24 gminy.

– Jako wicemarszałek od-
powiedzialny za wdrażanie
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w województwie wielkopol-
skim podpisałem umowy 
z beneficjentami na łączną
kwotę blisko 12 milionów zło-
tych. Przyznane dofinanso-
wanie zostanie wykorzysta-
ne na zagospodarowanie
przestrzeni publicznej, budo-
wę chodników i oświetlenia
oraz rewitalizację obiektów
zabytkowych w wielu miej-
scowościach naszego regionu
– mówi wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski. – W paździer-
niku podpiszę też umowy do-
tyczące budowy i rozbudowy
świetlic wiejskich oraz do-
mów kultury. Na ten cel prze-

znaczamy około 18 milionów
złotych.

W zakresie „Kształtowania
przestrzeni publicznej” pozy-
tywnie oceniono 15 wniosków,
ale limit środków dla woje-
wództwa pozwolił aktualnie na
wsparcie 9 zadań. Umowy na
łączną kwotę 5,2 miliona zło-
tych podpisały: gmina Jarocin,
która zagospodaruje przestrzeń
publiczną w Łuszczanowie;
gmina Czerwonak realizująca
projekt pn. „Kupuj i wypoczy-
waj w Koziegłowach”; gmina
Chrzypsko Wielkie, która zbu-
duje ścieżki piesze wzdłuż linii
brzegowej Jeziora Chrzypskie-
go w Chrzypsku Wielkim; gmi-
na Łobżenica inwestująca 
w przestrzeń wzdłuż rzeki Łob-
żonka. 

Ponadto dotację z PROW
otrzymają: gmina Ceków-Kolo-
nia na zagospodarowanie prze-
strzeni w miejscowościach Mo-
rawin i Nowa Plewnia; gmina
Czempiń na budowę chodni-
ków, ścieżek rowerowych wraz
z oświetleniem w postaci lamp

solarnych i inteligentną ławką
solarną; gmina Kobyla Góra
na rewitalizację placu w cen-
trum Kobylej Góry i utworzenie

ciągu pieszo-rowerowego pro-
wadzącego do zapory zbiornika
„Blewązka”; gmina Wągrowiec

na zagospodarowanie centrum
wsi w Werkowie, Kopaszynie,
Wiśniewie, Mikołajewie i Przy-
siece oraz gmina Jaraczewo na

zagospodarowanie przestrzeni
we wsi Rusko. 

6,5 miliona złotych przyzna-
no z kolei gminom, które wnio-
skowały o przyznanie pomocy 
w zakresie „Ochrony zabytków
i budownictwa tradycyjnego”.
Na te zadania podpisano 15
umów. Pieniądze unijne trafią
do gminy Nekla, która m.in.
przebuduje część pomieszczeń
byłego pałacu, udostępniając 
w budynku izbę pamięci i za-

gospodarowując okoliczny te-
ren. Gmina Pyzdry otrzymała
dofinansowanie na zakup i re-
nowację dwóch zabytkowych
obiektów w Pyzdrach: Domu
Podcieniowego i wiatraka ho-
lendra. Gmina Pępowo zain-
westuje w renowację zabytko-
wego wiatraka wraz z urządze-
niem terenu na stanicę rowe-
rową, gmina Kleszczewo wy-
brała rewaloryzację zabytko-
wego parku dworskiego w Go-

warzewie,  a gmina Przemęt 
– remont elewacji budynku 
w Buczu wraz z zagospodaro-
waniem przestrzeni. 

Gmina Buk dotację z UE za-
inwestuje w przebudowę wiej-
skiego domu kultury w Dobie-
żynie, a gmina Suchy Las 
w przebudowę budynku dworca
kolejowego w Golęczewie. Gmi-
na Dąbie wykona renowację bu-
dynku ratusza miejskiego, gmi-
na Miejska Górka przebuduje
zabytkowy budynek szkolny 
w Konarach, gmina Bralin wy-
remontuje elewację budynku,
zrekonstruuje pierwotny ganek
i zbuduje podjazd dla osób po-
ruszających się na wózkach,
natomiast gmina Kazimierz wy-
kona remont i przebudowę pa-
łacu w Kaźmierzu. 

Pomoc finansowa w ramach
PROW 2014-2020 umożliwi
gminie Koźminek remont ka-
plicy ewangelickiej ze szkołą
parafialną i mieszkaniem kan-
tora oraz poprawę infrastruktury
zabytkowego parku w Koźmin-
ku, z kolei gmina Murowana
Goślina stawia na remont za-
bytkowego budynku szkoły 
w Uchorowie. Gmina Olszówka
przeprowadzi renowację zabyt-
kowego budynku szkoły pod-
stawowej w Głębokiem, nato-
miast gmina Zduny wybrała
prace remontowo-konserwa-
torskie zabytkowego kościoła
poewangelickiego w Zdunach.

Podpisywanie umowy na wsparcie z PROW w Kobylej Górze. Od prawej radny województwa
Mikołaj Grzyb, wicemarszałek Krzysztof Grabowski, burmistrz Wiesław Berski oraz skarbnik
gminy Ilona Bochyńska.
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6,5 miliona złotych przyznano
gminom na ochronę zabytków.


