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Nowe fundusze na rozwój lokalny
Wielkopolskie LGD otrzymały dodatkowe pieniądze do rozdysponowania wśród beneficjentów.
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Pula dodatkowych funduszy to aż
17 mln euro, co przy dzisiejszym,
wysokim kursie tej waluty stanowi
równowartość około 80 mln zł

FOT. ADRIAN KAPUŚCIŃSKI

amorząd Województwa
Wielkopolskiego, realizując Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, wdraża tzw. inicjatywę LEADER. Jej głównym założeniem jest aktywny udział
społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji związanych z dystrybucją środków
europejskich w małych ojczyznach. W 2015 roku mieszkańcy mieli realny wpływ na
stworzenie w swoich społecznościach tzw. strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dokumenty te określają najważniejsze potrzeby do zaspokojenia na danym obszarze. Na
ich podstawie lokalne grupy
działania (LGD) ogłaszają nabory wniosków.
– Pieniądze z działania LEADER, skierowane na realizację oddolnych inicjatyw na
obszarach wiejskich, to bardzo ważny zastrzyk finansowy dla naszego regionu. Efekty projektów zrealizowanych
w latach 2016-2021 są imponujące. Dzięki tym funduszom
na obszarach wiejskich w Wielkopolsce powstało dotychczas
730 nowych firm, 397 przedsiębiorstw rozwinęło działal-

Budżet stowarzyszenia „Między Ludźmi i Jeziorami”, działającego w powiecie konińskim, zwiększył się o blisko pół miliona euro. Na zdjęciu od lewej: dyrektor Departamentu PROW UMWW
Izabela Mroczek, wicemarszałek Krzysztof Grabowski, prezes zarządu stowarzyszenia Maria Siwińska i dyrektor biura LGD Marta Błaszczyk.

ność, beneficjenci zbudowali
lub przebudowali 436 obiektów infrastrukturalnych przeznaczonych na cele turystyczne, rekreacyjne lub kulturalne. 122 zrealizowane projekty
związane były z zachowaniem
dziedzictwa lokalnego – skrupulatnie wylicza wicemarszałek województwa Krzysztof
Grabowski.

Początkowy limit funduszy przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wynosił 74 mln euro, ale pula
ta zwiększyła się w związku
z bonusami przyznanymi grupom. W 2021 roku LGD mogły
zawnioskować o zwiększenie
budżetu w ramach trzeciego

już bonusu. Tym razem takie
prawo przysługiwało wszystkim 28 grupom, mającym
swoje siedziby w województwie wielkopolskim. Lokalne
grupy działania otrzymały także więcej środków na ponoszenie kosztów bieżących i aktywizację społeczności. Pula
dodatkowych funduszy to aż
17 mln euro, co przy dzisiej-

szym, wysokim kursie tej waluty stanowi równowartość
około 80 mln zł.
W związku z wydłużeniem
czasu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 o dwa lata,
zwiększony budżet pozwoli LGD ogłosić kolejne nabory
wniosków. Ich zakres poszerzono o wsparcie oddolnych
lokalnych koncepcji rozwoju,
zwanych „koncepcjami inteligentnych wsi” na obszarach
zamieszkanych przez nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Celem opracowania takich koncepcji jest znalezienie efektywnych i niestandardowych metod rozwiązania
miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu,
opartemu o wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych.

Koncepcje mają służyć pokazaniu lokalnej społeczności płynących z tego korzyści w zakresie poprawy jakości życia, podniesienia jakości
usług lokalnych, bezpieczeństwa, poszanowania środowiska i klimatu, rozwiązywania
problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludniania wsi czy niewystarczającej liczby miejsc pracy.
Pomoc finansowa na opracowanie kilku takich koncepcji
przyznawana będzie w formie
grantów o minimalnej wartości 20 tys. zł. Z kolei maksymalna kwota przewidziana
na wsparcie opracowania pojedynczej koncepcji wyniesie
4 tys. zł. W procesie tworzenia
koncepcji inteligentnych wsi
uczestniczyć będą różne podmioty na zasadzie partnerstwa.

Stawiszyn jest jednym zorganizowanie „IV Przegląz partnerów Krajowej Sie- du Zespołów i Grup Śpiewaci Obszarów Wiejskich czych”, połączonego z kon(KSOW). Od kilku lat samo- kursem kulinarnym dla kół
rząd skutecznie pozysku- gospodyń wiejskich. Wydaje dofinansowanie na pro- rzenie, nad którym patronat
mocję produktu lokalnego, objął wicemarszałek wojedziedzictwa historycznego wództwa Krzysztof Graboworaz kulinarnego.
ski, odbyło się 16 października
Dzięki środkom europej- w miejskiej hali widowiskowoskim w ramach KSOW w prze- -sportowej.
szłości w Stawiszynie zorganiW przeglądzie wzięło udział
zowano „Paradę Straży Grobu 11 zespołów z terenu połuPańskiego”, w której uczest- dniowej Wielkopolski: „Stawiniczyły grupy „Turków”, pod- szynianki”, „Kapela Biesiadna
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trzymujących tradycje
zwią- ze Stawiszyna”,
Folklozane z siedemnastowieczną rystyczny „Liskowianie”, „Maki
odsieczą wiedeńską. Podjęto i Chabry” z Gizałek, „Cekotakże szerokie działania zwią- wianki”, „Opatowianie”, „Kapezane z wypromowaniem kolei la rodzinna państwa Karolak”
wąskotorowej jako wizytów- z Opatówka, „Koźminiacy”, „Kaki gminy.
węczyniacy”, Zespół FolkloryW 2021 roku uzyskana po- styczny „Kalina” z Blizanowa
moc finansowa umożliwiła oraz „Ale babki” z Mycielina.

FOT. ARCHIWUM UGIM STAWISZYN

Stawiszyn promuje folklor oraz smaczną kuchnię

Na scenie zaprezentował się m.in. zespół „Stawiszynianki”, będący jednym z organizatorów przeglądu.

W repertuarze znalazły się
przede wszystkim pieśni ludowe, charakterystyczne dla
tej części regionu. Wszystkim

zespołom przyznano równorzędne nagrody.
– Impreza już na stałe zagościła w naszym ka-

lendarzu wydarzeń kulturalnych i cieszymy się, że
z każdym rokiem przybywa
uczestników nie tylko z powia-

tu kaliskiego, ale też z ościennych gmin – przyznaje burmistrz Stawiszyna Grzegorz
Kaczmarek.
Muzycznym atrakcjom towarzyszył konkurs kulinarny pt. „Lokalna kuchnia promocją obszarów wiejskich”,
w którym rywalizowało 8 kół
gospodyń wiejskich. Pierwsze
miejsce zdobyło KGW Tykadłów z gminy Żelazków, drugie
przypadło w udziale KGW Rajsko z gminy Opatówek, natomiast trzecie – KGW Blizanówek z gminy Blizanów.
Komisja konkursowa przyznała też pięć wyróżnień, dla:
KGW Kosmów z gminy Ceków
Kolonia, KGW Zbiersk z gminy Stawiszyn, KGW Koźlątków
z gminy Lisków, KGW Kościelec z gminy Mycielin oraz KGW
Tokary z gminy Kawęczyn.
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