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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 
wdrażany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 
stopniowo przechodzi w fazę realizacji inwestycji i przed-
sięwzięć, na które podpisano umowy o przyznanie pomo-
cy. Doskonale widać to na przykładzie budowanych lub 
modernizowanych dróg lokalnych, dofinansowanych w ra-
mach PROW. Większość zaplanowanych projektów zosta-
ło już zrealizowanych. Coraz więcej namacalnych efektów 
wdrażania programu zauważamy również w przypadku re-
alizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność. Dzięki funduszom unijnym, dystrybuowanym za 
pośrednictwem lokalnych grup działania, mieszkańcy wsi 
rozpoczynają lub rozwijają działalność gospodarczą. Gmi-
ny, powiaty, fundacje i  stowarzyszenia budują świetlice, 
place zabaw, boiska oraz wiele innych obiektów odpowia-
dających potrzebom lokalnych społeczności. W bieżącym 
numerze biuletynu „Nasza euroPROWincja” podsumowuje-
my właśnie tę tematykę. Publikujemy również mapę woje-
wództwa wielkopolskiego z podziałem na obszary funkcjo-
nowania 29 lokalnych grup działania, które realizują strategie 
rozwoju w  naszym regionie. Mapa została wzbogacona 

o niezbędne informacje, ułatwiające kontakt z LGD. Zachę-
cam do odwiedzania stron internetowych wielkopolskich 
grup i śledzenia na bieżąco ogłaszanych przez nie naborów.

W czerwcu 2018 roku miałem przyjemność podpisać umo-
wy z Partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z woje-
wództwa wielkopolskiego. Z artykułu poświęconego temu 
wydarzeniu dowiecie się Państwo, na jakie zadania trafiają 
środki dostępne w ramach KSOW i kto może z nich korzy-
stać. Prezentujemy też relację z wizyt delegacji z Obwodu 
Charkowskiego na Ukrainie oraz rumuńskiego regionu Si-
biu, który od niedawna jest naszym regionem partnerskim. 
Czytając nasz biuletyn, można również uzyskać informacje 
o  innych działaniach na rzecz wielkopolskiej wsi, prowa-
dzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
z własnych środków budżetowych. Wiedzę w tym zakresie 
zdobyły członkinie Stowarzyszenia Krajowe Forum Kobiet 
Oddział Wielkopolski, które 18 czerwca 2018 roku gościli-
śmy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

Serdecznie zachęcam do lektury.

Krzysztof Grabowski

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo,



— Dwie trzecie przedsięwzięć, na które w sierpniu 2016 roku 
zakontraktowaliśmy wsparcie z funduszy unijnych, docze-
kało się już realizacji. W chwili obecnej, po przeprowadzeniu 
większości postępowań przetargowych, łączna wysokość dofi-
nansowania dla beneficjentów wynosi 106 milionów złotych. 
Nowe odcinki dróg służą mieszkańcom wielkopolskich wsi, 
ułatwiając im codzienną komunikację — mówi Wicemarsza-
łek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Gminy oraz powiaty złożyły w siedzibie Urzędu Marszałkow-
skiego w Poznaniu 102 wnioski o płatność, z czego 99 doty-
czy rozliczenia całości inwestycji, a 3 pozostałe odnoszą się 
do etapu pośredniego. 46 z tych wniosków zostało już pozy-
tywnie zweryfikowanych, a pieniądze trafiły na konta benefi-
cjentów. Wypłacono środki w wysokości 20,8 miliona złotych.

Dofinansowanie obejmuje operacje polegające na budo-
wie lub modernizacji dróg w miejscowościach liczących do 
5 tysięcy mieszkańców. O uzyskanie środków finansowych 

na realizację zadań mogły ubiegać się gminy, powiaty oraz 
ich związki. Biorąc pod uwagę kategorie dróg publicznych, 
prace prowadzone są w obrębie dróg gminnych oraz po-
wiatowych. Poza zmianą nawierzchni, inwestycje często 
dotyczą również budowy infrastruktury towarzyszącej, czy-
li kanalizacji sanitarnej i chodników. 
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Nowe drogi oddane do użytku 
Wielkopolscy beneficjenci PROW 2014–2020 zrealizowali 99 ze 148 dofinansowanych inwestycji, polega-
jących na budowie lub modernizacji dróg lokalnych. Umowy o przyznanie pomocy w tym zakresie zostały 
podpisane w 2016 roku. Łączna wartość dotychczas złożonych wniosków o płatność wynosi 60 milionów 
złotych.
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W maju 2018 roku odbyło się otwarcie przebudowanej ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim w gminie Rawicz. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach PROW 2014–2020. Na zdjęciu od lewej: Zofia Adamska – 
sołtys Dębna Polskiego, Izabela Mroczek – dyrektor Departamentu PROW UMWW, Zofia Szalczyk – przewodnicząca sejmiku województwa, Adam Sperzyński – starosta rawicki oraz Grzegorz Kubik – burmistrz Rawicza.  

Dzięki środkom pochodzącym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w miejscowo-
ści Sokołowo Budzyńskie w gminie Budzyń przebudowano 2,5-kilometrowy odcinek drogi. 
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Pomoc na operacje typu budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych przyznawana jest w wysokości 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania dla 
jednego beneficjenta w obecnej perspektywie progra-
mowej wynosi 3 miliony złotych. Inwestycje objęte do-
finansowaniem muszą zakończyć się przed upływem 36 
miesięcy od dnia podpisania umowy, co oznacza, że reali-
zacja ostatnich projektów powinna nastąpić mniej więcej 
do połowy 2019 roku. Fundusze europejskie pochodzące  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
przyczynią się do powstania lub zmodernizowania około 
268 kilometrów dróg lokalnych na terenie Wielkopolski.

Przebudowana droga powiatowa Paruszka – Podróżna na terenie powiatu złotowskiego. 
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Przebudowana droga, łącząca Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część miejscowości Góreczki Wielkie 
w gminie Pakosław w powiecie rawickim. 
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W uroczystym otwarciu drogi relacji Babia – Zarzew w gminie Rzgów udział wziął m.in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

REALIZACJA PROW
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LEADER rozwija wielkopolską wieś

— W  imieniu samorządu województwa podpisałem umo-
wy ramowe z przedstawicielami 29 lokalnych grup działania 
funkcjonujących w  Wielkopolsce. Umowy dotyczą wdraża-
nia lokalnych strategii rozwoju, opracowanych przez LGD. 
Do końca 2023 roku beneficjenci PROW w  Wielkopolsce uzy-
skają pomoc na łączną kwotę rzędu 320 milionów złotych. 
Środki przeznaczane są m.in. na podejmowanie i  rozwijanie 
działalności gospodarczej, budowę lub przebudowę ogól-
nodostępnej i  niekomercyjnej infrastruktury, zachowanie 
dziedzictwa lokalnego oraz budowę lub przebudowę dróg  
publicznych — mówi Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego Krzysztof Grabowski.

Beneficjenci z  województwa wielkopolskiego podpisali 
dotychczas 711 umów na realizację projektów wpisują-
cych się w strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność, uzyskując wsparcie w kwocie 87,8 miliona zło-
tych. Dzięki pomocy finansowej z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020, mieszkańcy obszarów 
wiejskich naszego regionu podejmują działalność gospo-
darczą. Swój biznes otworzyło 253 przedsiębiorców, którzy 
otrzymali łącznie 16,2 miliona złotych. Fundusze kierowane 
są również do firm, które chcą rozwinąć swoją działalność. 
O pomoc finansową w tym zakresie skutecznie aplikowa-
ły dotychczas 184 podmioty: osoby fizyczne prowadzące 
działalność, spółki prawa handlowego oraz spółdzielnie. 
W wyniku zawartych umów Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego przeznaczył na ten cel 29,7 miliona złotych.

Fundusze unijne trafiają również na realizację zadań 
o  charakterze niekomercyjnym. Korzystają z  nich gmi-
ny, powiaty, instytucje kultury, kościoły, a  także fundacje 
i  stowarzyszenia. 216 umów zakładających wsparcie fi-
nansowe z  Unii Europejskiej, w  łącznej kwocie 30,8 mi-
liona złotych, podpisali przedstawiciele wielkopolskich 
gmin. Środki finansowe na przeprowadzenie inwestycji 
pozyskało też siedem powiatów: czarnkowsko-trzcianec-
ki, kępiński, nowotomyski, szamotulski, leszczyński, ostrze-
szowski i pilski oraz związek międzygminny, działający 
w  powiecie gostyńskim. Gminne i  gminno-miejskie in-
stytucje kultury podpisały dotychczas 7 umów o wartości  
1 miliona złotych. Środki z PROW 2014–2020 przeznaczo-
ne zostały również na wsparcie 22 projektów stowarzyszeń,  

6 projektów Ochotniczych Straży Pożarnych, 5 projektów 
parafii i 3 inicjatyw podjętych przez fundacje. Tym instytu-
cjom przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 5,1 milio-
na złotych. 

Dodatkowo lokalne grupy działania same pozyskują fun-
dusze na realizację projektów grantowych, pozwalających 
na sfinansowanie większej liczby drobnych przedsięwzięć. 
Do połowy czerwca 2018 roku wielkopolskie LGD podpi-
sały 20 umów przyznających środki na granty. Stowarzy-
szenie „Dolina Noteci”, funkcjonujące w powiecie chodzie-
skim, otrzymało 594 677 złotych na opracowanie i wydanie 
publikacji promujących obszar LGD, organizację imprez 
promocyjnych, a  także budowę i  modernizację obiektów 
infrastruktury turystycznej i  rekreacyjnej. Lokalna Grupa 
Działania „Trakt Piastów” (powiat gnieźnieński) uzyskała  
124 873 złote na organizację działań kulturalnych, spor-
towych i  rekreacyjnych. Stowarzyszenie „Solna Dolina” 
z powiatu kolskiego pozyskało 502 234 złote na realizację 
dwóch projektów grantowych. Dotyczą one budowy i mo-
dernizacji infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, działań 
aktywizujących i integrujących mieszkańców, działań edu-
kacyjnych zwiększających lokalną tożsamość i świadomość 
ekologiczną, a także renowacji obiektu zabytkowego i wy-
dania publikacji promujących obszar LGD.

- 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zakontraktował dotychczas 88 milionów złotych na wsparcie 
projektów zgłaszanych do lokalnych grup działania (LGD) i realizowanych zgodnie ze strategiami rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach tzw. inicjatywy LEADER.
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Dzięki środkom unijnym w ramach PROW 2014–2020, w Rzadkowie w gminie Kaczory powstały plac  
zabaw i siłownia zewnętrzna.
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73 921 złotych trafiło do Stowarzyszenia „Solidarni w Part-
nerstwie”, funkcjonującego na terenie powiatu konińskiego. 
Celem projektu grantowego jest rozwój obiektów turystycz-
no-rekreacyjnych i promocja walorów tego rejonu. Stowa-
rzyszenie KOLD z powiatu nowotomyskiego podpisało trzy 
umowy dotyczące aktywizacji i  integracji społeczeństwa, 
rozwijania infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz 
promocji obszaru. Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna 
Grupa Działania” zrealizowało w 2017 roku projekt grantowy 
polegający na budowie lub przebudowie niekomercyjnej 
infrastruktury, otrzymując na ten cel 194 146 złotych. Sto-
warzyszenie „Unia Nadwarciańska” z  powiatu słupeckiego 
uzyskało z kolei 194 012 złotych na kształtowanie i rozwój 
tożsamości lokalnej mieszkańców. Dwie umowy podpisa-
ła Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Kwotę 439 962 złotych 
LGD przeznacza na aktywizację organizacji pozarządowych 
i ofertę usług na rzecz włączenia społecznego osób zależ-
nych. Sześcioetapowy projekt grantowy realizuje natomiast 
Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” z  powiatu ple-
szewskiego. Projekt uwzględnia budowę lub przebudowę 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycz-
nej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

O pomoc finansową na realizację zadań na obszarach wiej-
skich można starać się za pośrednictwem lokalnej grupy 
działania, właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, sie-
dziby firmy lub instytucji ubiegającej się o dofinansowanie. 
LGD ogłaszają nabory wniosków zgodnie z  harmonogra-
mami publikowanymi na swoich stronach internetowych. 
Harmonogramy uwzględniają zakres wsparcia, którego do-
tyczy konkurs, oraz limity środków w ramach naboru. Aby 
otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek na ope-
rację zgodną z lokalną strategią rozwoju (LSR), przyjętą do 
realizacji w  danym LGD. W  województwie wielkopolskim 
funkcjonuje 29 lokalnych grup działania, które otrzymały 
środki na realizację swoich strategii i przeprowadzanie na-
borów wniosków. Aktualne informacje na temat naborów 
można uzyskać na stronach internetowych LGD.

O  pieniądze na podejmowanie działalności gospodarczej 
mogą ubiegać się pełnoletnie osoby fizyczne zamieszku-
jące obszary wiejskie, które nie są ubezpieczone w  KRUS. 
Warunkiem uzyskania wsparcia jest utrzymanie działalno-
ści przez okres co najmniej dwóch lat. Pomoc przyznawana 
jest w formie zryczałtowanej premii, co oznacza, że benefi-
cjent uzyskuje środki przed poniesieniem kosztów związa-
nych z rozpoczęciem działalności. 

Fundusze unijne na rozwijanie działalności gospodarczej 
skierowane są do mikroprzedsiębiorstw oraz małych firm, 
które prowadziły swoją działalność przez co najmniej 365 
dni w  okresie trzech lat przed złożeniem wniosku. Środ-
ki finansowe można otrzymać m.in. na wykonanie robót 

budowlanych, zakup maszyn i  sprzętu, pokrycie kosztów 
oprogramowania komputerowego, najmu lub dzierżawy 
wyposażenia, maszyn i nieruchomości. Uzyskanie dofinan-
sowania na rozwój przedsiębiorczości wiąże się z koniecz-
nością zatrudnienia co najmniej jednego pracownika oraz 
utrzymania stanu zatrudnienia przez minimum trzy lata. 
Wsparcie przyznaje się w formie refundacji, w wysokości do 
70% kosztów kwalifikowalnych.

— Wysokość pomocy finansowej zależy od limitów ustalo-
nych w  LSR. Na podejmowanie działalności gospodarczej 
można uzyskać do 100 tysięcy złotych, z  kolei na rozwijanie 
działalności maksymalnie 300 tysięcy złotych — mówi Izabe-
la Mroczek, dyrektor Departamentu PROW UMWW.

Jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i  stowa-
rzyszenia uzyskują natomiast środki na realizację przede 
wszystkim takich zadań, jak budowa lub przebudowa ogól-
nodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 
kulturalnej, a więc m.in. placów zabaw, boisk, skateparków, 
ścieżek rowerowych, świetlic wiejskich oraz wiat rekreacyj-
nych. Pieniądze pochodzące z unijnego dofinansowania  
w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju trafiają też na 
renowację zabytków oraz realizację projektów grantowych.
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Przebudowany i zmodernizowany budynek OSP w Godzieszach Wielkich. Inwestycję zrealizowano dzięki 
dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

REALIZACJA PROW
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MaPa  
WIELkOPOLSkICh LGD 

(fInanSOWanIE Z EfRROW)

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:



Stowarzyszenie „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni”

Gminy wchodzące w skład LGD: Blizanów, Ceków  
Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Mycielin,  
Opatówek, Stawiszyn, Lisków, Żelazków
Adres biura: ul. T. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
Telefon: 62 763 70 68 lub 609 860 000
E-mail: lgd7@wp.pl; strona internetowa: http://lgd7krainanocyidni.pl/

„Między Ludźmi i Jeziorami”

Gminy wchodzące w skład LGD: Kazimierz  
Biskupi, Kleczew, Skulsk, Ślesin, Wilczyn
Adres biura: ul. Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi
Telefon: 63 240 26 03
E-mail: leader@ludzieijeziora.pl;  
strona internetowa: http://ludzieijeziora.pl/

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania  
Kraina Lasów i Jezior

Gminy wchodzące w skład LGD: Bojanowo, 
Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec, Przemęt,  
Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn
Adres biura: ul. Plac Kościuszki 4, lokal 229, 64-100 Leszno
Telefon: 65 529 61 03
E-mail: biuro@wlgd.org.pl; strona internetowa: http://wlgd.org.pl/

Lokalna Grupa Działania KOLD

Gminy wchodzące w skład LGD: Duszniki, Kuślin,  
Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl,  
Opalenica, Pniewy
Adres biura: Rynek 33/1, 64-310 Lwówek
Telefon: 61 44 24 160
E-mail: biuro@kold.pl; strona internetowa: http://kold.pl/

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader

Gminy wchodzące w skład LGD: Granowo, Grodzisk Wielkopolski, 
Kamieniec, Rakoniewice, Wielichowo
Adres biura: ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F,  
62-065 Grodzisk Wielkopolski
Telefon: 61 227 12 16
E-mail: m.burzynski@szgleader.pl;  
strona internetowa: http://szgleader.pl/

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Okno Południowej Wielkopolski”

Gminy wchodzące w skład LGD: Krotoszyn,  
Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski,  
Raszków, Sulmierzyce, Zduny
Adres biura: ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn
Telefon: 530 709 099
E-mail: lgd.opw@gmail.com; strona internetowa: http://slgdopw.pl/ 

Stowarzyszenie Światowid
Gminy wchodzące w skład LGD: Czerniejewo,  
Niechanowo, Orchowo, Trzemeszno, Witkowo
Adres biura: Małachowo-Szemborowice 12,  
62-230 Witkowo
Telefon: 510 209 487
E-mail: biuro@stowarzyszenieswiatowid.pl;  
strona internetowa: http://stowarzyszenieswiatowid.pl/

Nasza euroPROWincja / 9

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło”

Gminy wchodzące w skład LGD: Buk, Dopiewo, Stęszew
Adres biura: ul. Ratuszowa 1, II piętro, pokój 39, 64-320 Buk
Telefon: 61 888 44 56 lub 735 043 432
E-mail: lgdzrodlo@o2.pl; strona internetowa: http://lgdzrodlo.pl/

Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto”

Gminy wchodzące w skład LGD: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla,  
Nowe Miasto nad Wartą, Pyzdry, Września, Żerków
Adres biura: ul. Dzieci Wrzesińskich 9, 62-300 Września
Telefon: 61 438 50 18
E-mail: info@znamiwarto.pl; strona internetowa: http://znamiwarto.pl/

Stowarzyszenie „Solna Dolina”

Gminy wchodzące w skład LGD: Chodów, Dąbie,  
Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka, Przedecz
Adres biura: ul. Kościelna 5, 62-615 Kłodawa
Telefon: 603 994 142
E-mail: solnadolina@wp.pl; strona internetowa: http://solnadolina.eu/

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”

Gminy wchodzące w skład LGD: Lądek, Ostrowite,  
Powidz, Słupca, Strzałkowo, Zagórów
Adres biura: ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca
Telefon: 63 241 00 73 lub 512 962 200
E-mail: biuro@unianadwarcianska.pl;  
strona internetowa: http://unianadwarcianska.pl/

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

Gminy wchodzące w skład LGD: Golina, Grodziec,  
Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Tuliszków
Adres biura: ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto
Telefon: 665 550 131
E-mail: lgd@stare-miasto.pl; strona internetowa: http://sswp.com.pl/

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

Gminy wchodzące w skład LGD: Babiak, Koło,  
Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek
Adres biura: ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk
Telefon: 63 245 18 58
E-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl;  
strona internetowa: http://wielkopolskawschodnia.pl/

Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Gminy wchodzące w skład LGD: Czajków, Doruchów,  
Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice,  
Mikstat, Ostrzeszów
Adres biura: ul. Przemysłowa 27, pokój 20, 63-500 Ostrzeszów
Telefon: 62 586 03 20 lub 667 777 024
E-mail: olgd@olgd.org.pl; strona internetowa: http://olgd.org.pl/

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski

Gminy wchodzące w skład LGD: Baranów, Bralin,  
Łęka Opatowska, Kępno, Perzów, Rychtal, Trzcinica
Adres biura: ul. Jana Pawła II 2, 63-604 Baranów
Telefon: 737 486 540
E-mail: biuro@wrota.info.pl; strona internetowa: http://wrota.info.pl/



Stowarzyszenie Długosz Królewski

Gminy wchodzące w skład LGD: Brzeziny, Sieroszewice,  
Szczytniki, Błaszki (województwo łódzkie)
Adres biura: ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny
Telefon: 62 769 82 22
E-mail: biuro@dlugoszkrolewski.org.pl;  
strona internetowa: http://dlugoszkrolewski.org.pl/

Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.

Gminy wchodzące w skład LGD: Brudzew, Dobra,  
Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, 
Władysławów, Goszczanów (województwo łódzkie)
Adres biura: Kolska Szosa 3, 62-700 Turek
Telefon: 63 289 36 57 lub 601 614 609
E-mail: biuro@lgd-tur.org.pl; strona internetowa: http://lgd-tur.org.pl/

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”

Gminy wchodzące w skład LGD: Chocz, Czermin,  
Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew
Adres biura: Czermin 47, 63-304 Czermin
Telefon: 62 741 68 91
E-mail: swdrp@pleszew.pl; strona internetowa: http://lgd.pleszew.pl/

Stowarzyszenie „Dolina Noteci”

Gminy wchodzące w skład LGD: Budzyń, Chodzież  
Miasto, Chodzież Gmina, Szamocin
Adres biura: ul. Sienkiewicza 2, 64-800 Chodzież
Telefon: 693 933 246
E-mail: biuro@dolinanoteci.com.pl; 
strona internetowa: http://dolinanoteci.com.pl/ 

Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”

Gminy wchodzące w skład LGD: Czerwonak, Gniezno,  
Łubowo, Kleszczewo, Kłecko, Kostrzyn, Mieleszyn,  
Pobiedziska, Swarzędz
Adres biura: Łubowo 1, 62-260 Łubowo
Telefon: 614 275 950
E-mail: biuro@lgdtraktpiastow.pl;  
strona internetowa: http://lgdtraktpiastow.pl/

Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

Gminy wchodzące w skład LGD: Damasławek,  
Gołańcz, Kiszkowo, Margonin, Mieścisko, Skoki,  
Wapno, Wągrowiec, Rogoźno
Adres biura: ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Telefon: 67 255 24 89
E-mail: biuro_dolinawelny@o2.pl;  
strona internetowa: http://dolinawelny.eu/

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Gminy wchodzące w skład LGD: Jastrowie, Krajenka,  
Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Miasto  
Złotów, Gmina Złotów
Adres biura: Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów
Telefon: 67 263 33 98
E-mail: biuro@krajnazlotowska.pl;  
strona internetowa: http://krajnazlotowska.pl/
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”

Gminy wchodzące w skład LGD: Białośliwie,  
Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Piła,  
Szydłowo, Ujście, Wysoka, Wyrzysk
Adres biura: Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie
Telefon: 666 957 513
E-mail: biuro@lgdkrajna.pl; strona internetowa: http://lgdkrajna.pl/

Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”

Gminy wchodzące w skład LGD: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, 
Obrzycko Miasto, Obrzycko Gmina, Ostroróg, Sieraków, Wronki
Adres biura: ul. Dworcowa 18, 64-400 Międzychód
Telefon: 506 087 607
E-mail: biuro@puszczanotecka.org;  
strona internetowa: http://puszczanotecka.org/

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania

Gminy wchodzące w skład LGD: Czarnków Miasto, Czarnków Gmina, 
Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Lubasz, Połajewo, Wieleń, Trzcianka
Adres biura: ul. Kościuszki 88, pokój 37,  
64-700 Czarnków
Telefon: 67 344 16 53 lub 603 074 945
E-mail: lgd.czarnkow@wp.pl;  
strona internetowa: http://czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

Gminy wchodzące w skład LGD: Murowana Goślina,  
Oborniki, Ryczywół, Suchy Las
Adres biura: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 76, pokój 30,  
64-600 Oborniki
Telefon: 535 978 545 lub 791 222 764
E-mail: biuro@kraina3rzek.pl; strona internetowa: http://kraina3rzek.pl/

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” 

Gminy wchodzące w skład LGD: Dolsk, Gostyń, Jutrosin,  
Kobylin, Kościan, Krobia, Krzywiń, Miejska Górka,  
Pakosław, Pępowo, Piaski, Rawicz
Adres biura: ul. Powstańców Wielkopolskich 43,  
63-830 Pępowo
Telefon: 65 573 63 00 lub 607 879 665
E-mail: biuro@wielkopolskagoscinna.pl;  
strona internetowa: http://goscinnawielkopolska.pl

Stowarzyszenie „Wielkopolska z wyobraźnią”

Gminy wchodzące w skład LGD: Borek Wielkopolski, Koźmin  
Wielkopolski, Pogorzela, Rozdrażew
Adres biura: ul. Borecka 23, 63-720 Koźmin Wielkopolski
Telefon: 782 368 222 lub 782 384 222
E-mail: stow@wielkopolskazwyobraznia.pl;  
strona internetowa: http://wielkopolskazwyobraznia.pl/

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski

Gminy wchodzące w skład LGD: Brodnica, Czempiń, Dominowo,  
Jaraczewo, Mosina, Jarocin, Kotlin, Krzykosy, Kórnik, Książ  
Wielkopolski, Śrem, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl
Adres biura: ul. Libelta 2, 63-000 Środa Wielkopolska
Telefon: 61 285 24 70 lub 500 162 975
E-mail: biuro@liderzielonejwielkopolski.pl;  
strona internetowa: http://liderzielonejwielkopolski.pl/



SZkOLENIA 
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Przez wiedzę do działania
18 czerwca 2018 roku niemal stuosobowa grupa członkiń Stowarzyszenia Krajowe Forum Kobiet  
Oddział Wielkopolski wzięła udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym w Urzędzie  
Marszałkowskim w Poznaniu. Tematyka spotkania dotyczyła możliwości pozyskiwania funduszy na 
realizację przedsięwzięć na obszarach wiejskich. Pomysł na szkolenie zrodził się z inicjatywy radnej 
sejmiku województwa Mirosławy Katarzyny Kaźmierczak. 

— Wiedza o tym, jak pozyskiwać fundusze europejskie, jest dzi-
siaj bardzo ważna. Mieszkając na wsi również można mieć do 
nich dostęp. Mamy do dyspozycji m.in. Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020 i  nabory ogłaszane przez 
lokalne grupy działania. Jest samorządowy program Wielkopol-
ska Odnowa Wsi, skierowany do sołectw i organizacji pozarzą-
dowych. Samorząd przeznaczył ostatnio 1,6 miliona złotych na 
dofinansowanie zakupu sadzonek drzewek miododajnych przez 
gminy i  powiaty — powiedziała radna Mirosława Katarzyna 
Kaźmierczak, która od 15 lat jest również prezesem wielko-
polskiego oddziału Stowarzyszenia Krajowe Forum Kobiet.

W  programie szkolenia znalazły się informacje na temat 
działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego w ramach PROW 2014–2020. Omówiła je Iza-
bela Mroczek, dyrektor Departamentu PROW w  Urzędzie 
Marszałkowskim. Zaprezentowała m.in. mapę wojewódz-
twa, wskazując obszary funkcjonowania poszczególnych 
lokalnych grup działania, w których można składać wnioski 
na realizację zadań wpisujących się w  strategie rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność. Nie zabra-
kło również informacji na temat Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich i możliwości aplikowania o środki w konkursach 
ogłaszanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Dominik Bekasiak, kierownik Oddziału Odnowy Wsi w Depar-
tamencie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, przybliżył uczestniczkom 
zasady konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, na który Sa-

morząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w  tym 
roku 3,25 miliona złotych. W kwietniu 2018 roku Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego ogłosił listę rankingową, zawierają-
cą 252 projekty zgłoszone do konkursu, rekomendując sejmi-
kowi przyznanie dotacji dla 128 pierwszych projektów z  listy.  
4 czerwca 2018 r. radni zaakceptowali tę propozycję jednogłośnie. 

O  dobrych praktykach działań samorządowych w  zakresie 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich mówił z  ko-
lei Rafał Gil, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki 
Mieniem. Wielkopolskie gminy mogą starać się o  pomoc fi-
nansową ze strony samorządu województwa na budowę lub 
przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz 
budowę i  renowację zbiorników małej retencji. Od listopada 
2017 roku jednostki samorządu terytorialnego lub samorządo-
we jednostki organizacyjne mogą zdobyć pieniądze również 
na zakup sadzonek drzew miododajnych, przeznaczonych 
do nasadzeń w  pasie drogowym lub na terenach rolnych. 
Dofinansowanie wynosi do 20 tysięcy złotych i pokrywa na-
wet 90% łącznej wartości poniesionych kosztów. Wsparcie na 
zakup sadzonek otrzymało 111 jednostek samorządu. W efek-
cie posadzonych zostanie 24,5 tysiąca drzew miododajnych.

Czerwcowe szkolenie zorganizowano dzięki dofinansowa-
niu ze środków pomocy technicznej PROW 2014–2020, 
w ramach realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich na lata 2018–2019.

Uczestnicy szkolenia wspólnie z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim, radną sejmiku Mirosławą Katarzyną Kaźmierczak oraz prelegentami: Izabelą Mroczek – dyrektorem Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Rafałem Gilem – zastępcą dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem oraz Dominikiem Bekasiakiem – kierownikiem Oddziału Odnowy Wsi w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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PARTNERZY kSOW

Zaktywizują lokalne społeczności

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest formułą znaną w ca-
łej Unii Europejskiej. Skupia podmioty angażujące się w roz-
wój terenów wiejskich zarówno na poziomie krajowym, jak 
i  lokalnym. Zadaniem sieci jest m.in. podniesienie jakości 
wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, infor-
mowanie społeczeństwa o  możliwościach finansowania 
projektów, aktywizacja mieszkańców oraz wspieranie in-
nowacji w  rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i  na 
obszarach wiejskich. Uczestnicy tego przedsięwzięcia, czyli 
partnerzy KSOW, mogą pozyskiwać środki na realizację ini-
cjatyw o charakterze szkoleniowym, integracyjnym czy ba-
dawczym. Wachlarz dostępnych form działania obejmuje 
też organizację wyjazdów studyjnych, ukierunkowanych na 
zdobywanie i wymianę doświadczeń, opracowanie publika-
cji, a także różnego rodzaju aktywności wspierające współ-
pracę pomiędzy rolnikami, skracanie łańcucha dostaw 
żywności, promocję produktu lokalnego oraz szeroko rozu-
mianą promocję wsi jako miejsca atrakcyjnego do zamiesz-

kania. Partnerzy KSOW mogą ubiegać się o refundację do 
100% kosztów kwalifikowalnych realizowanych przez siebie  
zadań.

— W  2018 roku alokacja środków zaakceptowanych przez 
Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi na dofinansowanie 
operacji partnerów KSOW w naszym województwie wynosiła  
785 tysięcy złotych. W  ramach konkursu zgłoszono 29 wnio-
sków. Wymogi formalne spełniły 22 projekty. Rozdyspono-
wane środki posłużą lokalnym społecznościom, które dzięki 
wsparciu z  Unii Europejskiej w  ramach Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich wezmą udział w warsztatach, szkoleniach, kon-
ferencjach, targach, wyjazdach studyjnych oraz imprezach 
plenerowych — mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Zakończenie wszystkich projektów, które otrzymały dofi-
nansowanie, przewidziano do 31 października 2018 roku. 
Część z  nich już została sfinalizowana lub jest w  trakcie 
realizacji. 27 maja w  Wielichowie w  powiecie grodziskim 
odbyła się konferencja pn. „Pieczarka – od produkcji, aż 

-  

Wielkopolscy partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) otrzymali 522 tysiące złotych na reali-
zację zadań w 2018 roku. Umowy w tej sprawie podpisali z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, 
reprezentowanym przez wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego, 7 czerwca 2018 roku w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Poznaniu. Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie konkursu dla partnerów KSOW, 
dotyczącego przedsięwzięć realizowanych w 2019 roku.
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Wspólne zdjęcie przedstawicieli partnerów KSOW, którzy 7 czerwca 2018 roku podpisali umowy na dofinansowanie swoich zadań. Zrealizowane zostaną 22 projekty, objęte wsparciem finansowym w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich.
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po stół”, zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. 
W  ramach wydarzenia przeprowadzono również „Konkurs 
na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki”, w którym uczest-
niczyły koła gospodyń wiejskich z zachodniej Wielkopolski. 
Projekt miał na celu integrację środowiska producentów  
i przetwórców pieczarek oraz promocję produktu lokalnego. 

Tydzień później rolnicy uprawiający szparagi oraz miłośni-
cy tego warzywa spotkali się w  Mochach koło Przemętu 
(powiat wolsztyński). Wszystko za sprawą atrakcji przygoto-
wanych przez Gminę Przemęt wspólnie z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Przemęcie. Organizatorzy, zachęceni entu-
zjastycznym odbiorem ubiegłorocznego święta szparaga, 
postanowili konsekwentnie budować markę swojego pro-
duktu lokalnego, zapraszając wszystkich zainteresowanych 
do uczestnictwa w konferencji z udziałem m.in. prezesa Pol-
skiego Związku Producentów Szparagów Mariana Jakobsze 
oraz prof. dr hab. Mikołaja Knaflewskiego. Podczas konfe-
rencji poruszono kwestię rejestracji przemęckiego szparaga 
i możliwości uzyskania dostępnych certyfikatów. W ramach 
uroczystości odbyły się pokazy kulinarne, degustacje po-
traw oraz konkurs na najlepszą potrawę ze szparaga, a tak-
że prezentacja maszyn rolniczych wykorzystywanych przy 
uprawie szparagów, pokaz sortowania i obróbki szparagów. 
Dodatkowo przez cztery kolejne soboty, począwszy od  
19 maja, hodowcy szparagów otworzyli swoje gospodar-
stwa dla odwiedzających.

Rozpoczęła się również realizacja projektu badawczego, 
opracowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Projekt nosi tytuł „Urbanistyczny i planistyczny 
rozwój obszarów wiejskich – zasady prawidłowego kształ-
towania przestrzeni wsi wielkopolskiej”. Zakłada on wizytę 
naukowców z tego uniwersytetu w dziesięciu wielkopol-
skich miejscowościach. W ramach wizyt przeprowadzone 
zostaną badania, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie, 
w jaki sposób prawidłowo kształtować przestrzeń wiejską. 

Wnioski płynące z badań ułatwią samorządom lokalnym 
dalsze planowanie działań finansowanych ze środków 
PROW 2014–2020, jak również ze środków Województwa 
Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odno-
wa Wsi. Rezultaty przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane 
podczas konferencji, a także wydane w formie publikacji.

Kolejny z partnerów KSOW – Gmina i Miasto Stawiszyn – 
stawia na promocję dziedzictwa kulturowego. 19 sierpnia 
2018 roku, na terenie boiska sportowego GLZS Korona Po-
goń Stawiszyn, odbędzie się Parada Straży Grobu Pańskie-
go. Udział w wydarzeniu weźmie co najmniej 10 grup stra-
żackich, które zaprezentują się w wielobarwnych strojach. 
Uczestnicy parady będą mogli podziwiać pokazy musztry 
i  zmiany warty, a  także widowiskowy zwyczaj „padania 
przed Chrystusem”. Imprezie towarzyszyć będą konkursy 
plastyczne i  literackie dla dzieci i  młodzieży ze Świetlicy 
Środowiskowej „Wyspa” w Stawiszynie.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. 
Jego członkami mogą być wszystkie podmioty zaangażo-
wane w  rozwój terenów wiejskich, w  tym również osoby 
fizyczne oraz przedsiębiorstwa. Aby zostać partnerem Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich, należy zarejestrować się 
w internetowej bazie, dostępnej pod adresem www.ksow.pl.  
Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi planuje jeszcze 
w tym roku ogłoszenie konkursu w zakresie operacji part-
nerów KSOW, które realizowane będą w 2019 roku. Bieżą-
ce informacje na ten temat będą publikowane na stronie 
www.wielkopolskie.ksow.pl. Można tam również znaleźć 
listę wszystkich projektów, które uzyskały w tym roku do-
finansowanie.

W ramach projektu pn. „Pieczarka – od produkcji, aż po stół” Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała 
m.in. konkurs na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki, skierowany do lokalnych kół gospodyń wiejskich. 
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Przedstawiciele Wielkopolskiej Sieci LGD, prezes Małgorzata Blok i wiceprezes Ireneusz Witkowski, podpi-
sali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Działania LGD na rzecz tworzenia sieci kontaktów i wzmac-
niania współpracy”.   
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Wielkopolska dzieli się doświadczeniami

Program stażowy dla dwóch stażystów z rumuńskiego Okrę-
gu Sibiu został zorganizowany w ramach Wielkopolskiej 
Akademii Samorządności i dotyczył wdrażania oraz realizacji 
polityki regionalnej. 16 maja 2018 roku stażyści wzięli udział 
w spotkaniu zorganizowanym w Departamencie Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Robert Krysztofiak, naczelnik 
Wydziału Wdrażania i  Pomocy Technicznej, wprowadził ich 
w tematykę działań realizowanych przez samorząd w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i  Morze. Przybliżył 
również podział kompetencji pomiędzy administracją kra-
jową i  regionalną. Goście z  Rumunii dowiedzieli się, w  jaki 
sposób w Wielkopolsce przebiega realizacja strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społeczność, opracowanych 
i wdrażanych przez 29 lokalnych grup działania. Szczególne 
zainteresowanie stażystów wzbudziła kwestia projektów infra-
strukturalnych, zwłaszcza budowy i modernizacji dróg lokal-

nych. Podczas spotkania zwrócono uwagę na analogie wyni-
kające z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 w obu krajach. Pula środków przydzielonych 
na realizację programu przez Unię Europejską Polsce i Rumu-
nii jest bowiem zbliżona i wynosi odpowiednio 8,7 miliarda 
euro oraz 8,1 miliarda euro. 

Współpraca pomiędzy Wielkopolską a  Okręgiem Sibiu roz-
poczęła się w 2016 roku. Wtedy to radni województwa od-
wiedzili Rumunię, a w kwietniu 2017 roku odbyła się rewizy-
ta delegacji rumuńskiej, na czele z  przewodniczącą Danielą 
Cimpean. Wówczas nasi goście, w obecności wicemarszałka 
Krzysztofa Grabowskiego, spotkali się z  przedstawicielami 
Lokalnej Grupy Działania „Wspólnie dla Przyszłości”, funkcjo-
nującej w  powiecie pleszewskim, odwiedzili gospodarstwa 
rolne w powiecie kaliskim, a także zostali przyjęci przez prezy-
denta Kalisza Grzegorza Sapińskiego. We wrześniu 2017 roku 
przedstawiciele Sibiu zaprezentowali dziedzictwo kulinarne 
swojego regionu podczas Targów Smaki Regionów, odbywa-
jących się w  Poznaniu. Wzajemne, częste spotkania zaowo-
cowały porozumieniem o współpracy partnerskiej pomiędzy 
Wielkopolską a Okręgiem Sibiu. 22 maja 2018 roku podpisy 
na dokumencie złożyli Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego Marek Woźniak oraz Przewodnicząca Okręgu Sibiu Da-
niela Cimpean. Tego dnia w Poznaniu zorganizowano „Dzień 
Rumuński”. W  Urzędzie Marszałkowskim zaprezentowana 
została kultura kraju gości, odbyła się degustacja rumuńskiej 
kuchni, a  także warsztaty wyplatania mărțișor – tradycyj-
nej, biało-czerwonej bransoletki, symbolizującej nadejście  
wiosny.

Natomiast od 11 do 15 czerwca 2018 roku Wielkopolskę  
odwiedziła czternastoosobowa delegacja z  ukraińskiego 
Obwodu Charkowskiego. Wizyta ta była efektem inicjaty-
wy podjętej przez Europejski Komitet Regionów w  ramach 
Grupy Roboczej EKR – Ukraina, przy wsparciu programu 
„U-LEAD z Europą”. U-LEAD to akronim pochodzący od słów 
Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development 
Programme (z  ang.: Program Wzmocnienia Struktur Lokal-
nych, Odpowiedzialności i  Rozwoju Ukrainy). Program ten 
jest wdrażany przez Szwedzką Międzynarodową Agencję 

W maju i czerwcu 2018 roku Województwo Wielkopolskie gościło delegację z regionu partnerskiego Sibiu 
w Rumunii oraz Obwodu Charkowskiego z Ukrainy. Program wizyt związany był m.in. z wymianą doświad-
czeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i wsparcia rolnictwa. Goście z Rumunii zapoznali się ze specy-
fiką funkcjonowania administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, 
z kolei nasi wschodni sąsiedzi, poza zdobyciem wiedzy merytorycznej, mieli okazję uczestniczyć w wyjaz-
dach studyjnych.
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Od 22 maja 2018 roku Wielkopolska oraz Sibiu są regionami partnerskimi. Porozumienie w tej sprawie 
podpisali Daniela Cimpean – Przewodnicząca Okręgu Sibiu oraz Marek Woźniak – Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.



Rozwoju Współpracy (SIDA), przy zaangażowaniu Polski, Nie-
miec, Szwecji, Danii i Estonii. Jego budżet wynosi 30 milionów 
euro i zakłada m.in. serię dwustronnych spotkań na poziomie 
regionów, mających na celu podzielenie się z przedstawicie-
lami ukraińskiej administracji doświadczeniami krajów Unii  
Europejskiej. 

W  ramach tego założenia, jedną z  par Europejski Komitet 
Regionów wytypował Wielkopolskę i  Obwód Charkowski. 
Goście z  Ukrainy zadeklarowali szczególne zainteresowanie 
kwestiami związanymi z tworzeniem instytucji rozwoju lokal-
nego, a  także mechanizmami współpracy między samorzą-
dem terytorialnym, biznesem i  inwestorami. W kręgu uwagi 
stażystów znalazło się również wdrażanie regionalnych pro-
gramów rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystanie budżetu 
obywatelskiego w  gminach oraz doświadczenia Wielkopo-
lan w  zakresie ochrony i  rozwoju dziedzictwa kulturowego 
i  historycznego. Program wizyty dotyczył zatem głównie 
zagadnień związanych z  rolnictwem i  rozwojem obszarów  
wiejskich.

Delegaci z Obwodu Charkowskiego odwiedzili siedzibę biu-
ra regionalnego Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rol-
nictwa w  Poznaniu, gdzie zapoznali się z  funkcjonowaniem 
grup producenckich. W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu 
uzyskali informacje na temat programu Wielkopolska Od-
nowa Wsi 2013–2020, który skupia blisko 2000 sołectw i po-
zwala na realizację szeregu inicjatyw na szczeblu lokalnym. 
Dowiedzieli się również, jakie działania realizuje Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014–2020 
oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i  Morze. Zaprezen-
towano im też instytucje wspierające rolnictwo i  rozwój ob-
szarów wiejskich: Wielkopolską Izbę Rolniczą i  Wielkopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Stażyści mieli okazję odwie-
dzić siedzibę Grupy Producentów Amazis, mieszczącą się 
w Trzeku w  gminie Kostrzyn. Grupa ta, licząca 16 członków, 
skupia głównie producentów marchwi, truskawek i chrzanu. 
Formy wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
pokazano na przykładzie gminy Stare Miasto w powiecie ko-
nińskim, gdzie gości przyjął wójt Ryszard Nawrocki. W Starym 
Mieście odbyły się warsztaty przygotowania oferty inwestycyj-
nej, przeprowadzone przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów  
Wielkopolski. 

Z kolei Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW zorga-
nizował dla stażystów wizytę w siedzibie Grupy Producentów 
Warzyw Chenczke & Janas w Łaszkowie w gminie Blizanów. 
Grupa zrzesza 6 wysoko wyspecjalizowanych gospodarstw 
ogrodniczych, zajmujących się przede wszystkim ekologicz-
ną uprawą pomidorów szklarniowych i  kapusty pekińskiej. 
Stażyści odwiedzili również gospodarstwo Romana Frątcza-
ka z Dojutrowa w gminie Blizanów, Wielkopolskiego Rolnika 
Roku 2011, jednego z czołowych producentów mleka w po-
wiecie kaliskim. W  Tłokini Kościelnej w  gminie Opatówek 
spotkali się z  Wicemarszałkiem Województwa Wielkopol-
skiego Krzysztofem Grabowskim, a w Liskowie ze strażakami 
z  miejscowego OSP oraz członkiniami Koła Gospodyń Wiej-
skich. Ostatni dzień pobytu w Wielkopolsce goście z Ukrainy 
poświęcili na zapoznanie się z  działalnością Lokalnej Grupy 
Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią”, której siedziba mieści 
się w  Koźminie Wielkopolskim. Prezes LGD, Sławomir Szysz-
ka, zaprezentował inwestycje zrealizowane na obszarze funk-
cjonowania grupy w  ramach PROW 2007–2013 oraz PROW 
2014–2020. Stażystom pokazano również nowoczesną, zau-
tomatyzowaną oborę w  gospodarstwie Mateusza Serasz-
ka w  Głuchowie w  gminie Pogorzela, a  także wioskę tema-
tyczną w Rozdrażewie, w której motywem przewodnim jest  
jajko.
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W Tłokini Kościelnej w gminie Opatówek członkowie delegacji ukraińskiej spotkali się z Wicemarszałkiem 
Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim.
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Prezes Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” Sławomir Szyszka zaprezentował członkom delegacji 
ukraińskiej m.in. wioskę tematyczną w Rozdrażewie. 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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