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złotych nawielkopolskiej
drogi lokalne wsi
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znaczamy około 18 milionów
euro, pozwolił na podpisanie
złotych.
150 umów z beneficjentami
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– mówi wicemarszałek wojeprzestrzeni publicznej” pozywództwa Krzysztof Grabowtywnie oceniono 15 wniosków,
ski. – Większość z tych inweale limit środków dla wojestycji została już zakończona
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łączną kwotę 5,2 miliona złooszczędności, których łączna
tych podpisały: gmina Jarocin,
wartość wynosi 6,7 mln euro.
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publiczną w Łuszczanowie;
dofinansowanie kolejnych ingmina Czerwonak realizująca
westycji. Można się o nie ubieprojekt pn. „Kupuj i wypoczygać, składając wniosek w siewaj w Koziegłowach”; gmina
dzibie Urzędu MarszałkowskieChrzypsko Wielkie, która zbugo w Poznaniu w terminie od
duje ścieżki piesze wzdłuż linii
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żonka. z PROW 2014-2020. Powiat ostrowski uzyskał na ten cel 1 mln zł.
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kowalnych.
dernizacji dróg lokalnych duszy, wynoszący 30 milionów go wnioskodawcę oraz odwró6,5 miliona złotych przyzna- dofinansowanie na zakup i rez oświetleniem w postaci lamp „Blewązka”; gmina Wągrowiec
no z kolei gminom, które wnio- nowację dwóch zabytkowych
skowały o przyznanie pomocy obiektów w Pyzdrach: Domu
6,5 miliona złotych przyznano
w zakresie „Ochrony zabytków Podcieniowego i wiatraka hoi budownictwa tradycyjnego”. lendra. Gmina Pępowo zaingminom na ochronę zabytków.
Na te zadania podpisano 15 westuje w renowację zabytkonr 3/2019. Na liście tej zna- 9 kwietnia Komisja Europejumów. Pieniądze unijne trafią wego wiatraka wraz z urządzelazło się 45 projektów, któ- ska zatwierdziła zmianę Prosolarnych i inteligentną ławką na zagospodarowanie centrum do gminy Nekla, która m.in. niem terenu na stanicę rowere uzyskały pozytywną oce- gramu Rozwoju Obszarów
solarną; gmina Kobyla Góra wsi w Werkowie, Kopaszynie, przebuduje część pomieszczeń rową, gmina Kleszczewo wynę formalną i merytoryczną. Wiejskich na lata 2014-2020.
na rewitalizację placu w cen- Wiśniewie, Mikołajewie i Przy- byłego pałacu, udostępniając brała rewaloryzację zabytkoDo dofinansowania wybrano
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ci Obszarów Wiejskich mogli kierowanego przez społeczuzyskać wsparcie na realiza- ność, mogą wystąpić do sację zadań o charakterze nie- morządów województw z wnio– Dzięki Programowi Rozwodową wszystkich rodzajów mao przyznanie dodatko14
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Bonus dla LGD
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Samorządowcy inwestują w gospodarkę komunalną

„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.
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