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SŁOWO WSTĘPNE

Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
wdrażany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
od drugiej połowy 2015 roku, to dotychczas 8 naborów
wniosków skierowanych do samorządów, w wyniku których zakontraktowaliśmy środki rzędu 203 milionów złotych. W 2018 roku gminy i gminne ośrodki kultury mogły
wnioskować o pomoc finansową na realizację inwestycji
w obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego. Na przełomie września i października
2018 roku podpisałem umowy z beneficjentami na łączną
kwotę 30 milionów złotych, dzięki którym zrealizowanych
zostanie co najmniej 60 projektów. Istnieje jednak realna
szansa, że lista beneficjentów zdecydowanie się wydłuży,
ponieważ zawnioskowaliśmy do Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o dokonanie przesunięć środków zaoszczędzonych w ramach innych naborów.
W planach na przyszły rok mamy przeprowadzenie dodatkowego naboru w zakresie budowy lub modernizacji dróg
lokalnych. Poza tym wciąż można ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem 29. lokalnych grup działania, realizujących strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność. W pomyślnym wdrażaniu strategii przez LGD
pomagają środki przyznawane w ramach tzw. poddziałania
19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacja”.
Na łamach tego wydania biuletynu „Nasza euroPROWincja”
przyglądamy się, na co są przeznaczane oraz w jaki sposób
LGD aktywizują mieszkańców. Poruszamy również tematykę powstawania wiosek tematycznych, wskazując jakie
korzyści płyną z tego innowacyjnego i zintegrowanego
podejścia do prowadzenia działalności biznesowej na obszarach wiejskich. Warto zapoznać się również z artykułami,
które zostały poświęcone przedsięwzięciom realizowanym
przez Partnerów KSOW. Z lektury biuletynu dowiecie się
Państwo o planach Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” odnośnie założenia inkubatora przetwórstwa
lokalnego oraz o wizycie studyjnej, zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Wielkopolska Sieć LGD.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego 2019 Roku życzę Państwu wielu inspirujących pomysłów, które pozwolą w dalszym ciągu zmieniać oblicze
wielkopolskiej wsi i poprawiać warunki bytowe jej mieszkańców, a także spełnienia zawodowego oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.
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30 milionów złotych dla beneficjentów PROW
We wrześniu i październiku 2018 roku podpisane zostały umowy w ramach trzech tegorocznych naborów
wniosków: inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowania przestrzeni publicznej oraz
ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego. Z dofinansowania przeznaczonego na te zadania skorzysta co najmniej 60 gmin oraz gminnych instytucji kultury. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to
około 30 milionów złotych.
oznacza, że większość dofinansowanych obiektów zostanie oddanych do użytku do października 2020 roku.

Fot. A. Kapuściński

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne

Wójt gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski oraz skarbnik Teresa Występska podpisali umowę z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim na dofinansowanie kwotą 400 318 złotych „Budowy budynku centrum
integracji mieszkańców (świetlica wiejska)”. Na zdjęciu również Izabela Mroczek, dyrektor Departamentu
PROW UMWW (pierwsza z lewej).

— Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył
w tym roku bardzo konkretne środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na wsparcie gmin i ich
jednostek kulturalnych. Mając świadomość skali potrzeb w zakresie zadań związanych głównie z budową świetlic wiejskich,
osobiście zabiegałem o zwiększenie limitu środków przydzielonych dla naszego województwa. Udało się zwiększyć pulę
dostępnych funduszy z około 18 do 30 milionów złotych. Dofinansowane inwestycje będą realizowane w miejscowościach
liczących do 5000. mieszkańców. Przyznana pomoc pokrywa
do 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu, a limit środków
na jedną miejscowość wynosi 500 tysięcy złotych — mówi
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski.
Koszty kwalifikowalne obejmują przede wszystkim budowę
lub przebudowę obiektów budowlanych, prace konserwatorskie i restauratorskie, zakup maszyn i urządzeń, zakup
usług, a także koszty ogólne, czyli m.in. koszty przygotowania dokumentacji projektowej, które mogą stanowić maksymalnie 10% wartości pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
Środki finansowe zostaną wypłacone beneficjentom po
zrealizowaniu operacji, na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku o płatność i udokumentowaniu prawidłowo
poniesionych kosztów inwestycji. Na realizację zadań przewidziano 24 miesiące od momentu podpisania umowy, co
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W sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację
zadań w ramach „Inwestycji w obiekty pełniące funkcje
kulturalne”, gminy i gminne instytucje kultury złożyły 87
wniosków. W obecnej chwili limit środków pozwolił na
przyznanie dofinansowania 36. projektom. Bardzo prawdopodobne jednak, że również kolejne operacje z listy
ogłoszonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego
uzyskają pomoc ze środków europejskich. Samorząd Województwa ponownie zawnioskował do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o przesunięcie powstałych oszczędności
w ramach innych działań. Mają one zostać wykorzystane na
zwiększenie dostępnego limitu środków w ramach „Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Jeżeli Ministerstwo przychyli się do tego wniosku, to wszystkie projekty,
które zostały pozytywnie rozpatrzone i znajdują się na zaktualizowanej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, mogą otrzymać dofinansowanie.
Uzyskanie pomocy na realizację zadań związanych głównie z budową lub modernizacją świetlic wiejskich oraz wiejskich domów kultury, uzależnione było od liczby punktów
przyznanych za kryteria krajowe i wojewódzkie. Pierwsze
z nich brały pod uwagę dane statystyczne, takie jak dochód
podatkowy gminy w przeliczeniu na mieszkańca, gęstość
zaludnienia, stopę bezrobocia. Istotne było również uwzględnienie innowacyjnych rozwiązań w ramach planowanego
przedsięwzięcia, wyposażenie budynków w mikroinstalacje
zapewniające energię elektryczną lub cieplną, a także zagwarantowanie, że po przeprowadzeniu inwestycji, w obiekcie
prowadzone będą zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne inicjatywy społeczne. W ramach kryteriów wojewódzkich większą
liczbę punktów przyznawano m.in. wnioskom zakładającym
realizację zadań w miejscowościach o małej liczbie mieszkańców oraz w miejscowościach, w których nie przeprowadzono inwestycji w tym zakresie w ramach PROW 2007–2013.

REALIZACJA PROW
Lista operacji dofinansowanych w ramach „Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
Nazwa
beneficjenta

Tytuł dofinansowanej operacji

Kwota
pomocy

Gmina Lądek

Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne – Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury
w Lądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK

500 000 zł

Gmina Dąbie

Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie pełniących funkcje kulturalne

939 029 zł

Gmina Krobia

Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie na rzecz wspierania
unikatowego dziedzictwa kulturowego subregionu folklorystycznego Biskupizny

500 000 zł

Gmina Czempiń

Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu

323 397 zł

Gminny Ośrodek
Kultury w Łeknie

Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym

500 000 zł

Gmina Kłodawa

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dębinie

357 273 zł

Gmina Grodziec

Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na
terenie Gminy Grodziec

962 625 zł

Miasto i Gmina Buk

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kalwach wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia

201 857 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stawnica wraz z zagospodarowaniem terenu

500 000 zł

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ludwikowie

363 384 zł

Z kulturą na co dzień – wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rychwale wraz z montażem
instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół hali

208 050 zł

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni

328 084 zł

Budowa budynku centrum integracji mieszkańców (świetlica wiejska)

400 318 zł

Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu
i parkingu w Księginkach

448 649 zł

Miasto i Gmina Pleszew

Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie

495 418 zł

Gmina Osieczna

Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach

361 622 zł

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
w Wieleniu

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Folsztynie

499 679 zł

Gmina Wieleń

Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu

499 988 zł

Gmina Turek

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Korytków, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
w m. Pęcherzew oraz rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stacji
uzdatniania wody na świetlicę wiejską w m. Chlebów

636 255 zł

Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo oraz rozbiórka
i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica

663 810 zł

Gmina Wijewo

Przebudowa wiejskich domów kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec

946 468 zł

Gmina Kleczew

Budowa świetlicy wiejskiej w Trębach Starych z wolnostojącym budynkiem gospodarczym wraz
z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

500 000 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Zbrudzewie – etap I

500 000 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo

500 000 zł

Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Dębnicy

500 000 zł

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszówka

500 000 zł

Budowa sali wiejskiej w miejscowości Głubczyn, gmina Krajenka

500 000 zł

Gmina Wierzbinek

Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku

334 572 zł

Gmina Damasławek

Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie

500 000 zł

Gmina Złotów
Gmina Wągrowiec
Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Rychwale
Gmina Zduny
Gmina Kiszkowo
Gmina Dolsk

Gmina Łobżenica

Gmina Śrem
Gmina Powidz
Gmina Przygodzice
Gmina Olszówka
Gmina i Miasto Krajenka
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Lista operacji dofinansowanych w ramach „Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
Nazwa
beneficjenta

Tytuł dofinansowanej operacji

Kwota
pomocy

Gmina Dobra

Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na
potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

500 000 zł

Gmina Babiak

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku

42 222 zł

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej

500 000 zł

Gmina Szczytniki

Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Szczytniki poprzez przebudowę,
nadbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Stawie wraz
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej

500 000 zł

Gmina Strzałkowo

Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji
istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną) w Skarboszewie

500 000 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szyszyńskie Holendry

363 795 zł

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki

496 000 zł

Miasto i Gmina
Krotoszyn

Gmina Ślesin
Gmina Budzyń

Kształtowanie przestrzeni publicznej
W zakresie „Kształtowania przestrzeni publicznej” pozytywnie ocenionych zostało 15 wniosków. Limit środków,
ustalony dla województwa wielkopolskiego, pozwolił
aktualnie na wsparcie 9. zadań, natomiast dofinansowanie 6. pozostałych zależy od decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przesunięcia oszczędności
powstałych w ramach innych działań. Wartość podpisanych umów opiewa na kwotę 5,2 miliona złotych. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na budowę ścieżek
pieszych i rowerowych, budowę oświetlenia solarnego,
zagospodarowanie centrum miejscowości czy też budowę tzw. zielonych przystanków (innowacyjne rozwiązanie, polegające na obsadzeniu konstrukcji przystanku autobusowego zielenią, która będzie odpowiednio
nawadniana).
Uzyskanie dofinansowania było uwarunkowane spełnieniem kryteriów wyboru operacji, za które przyzna-

wano punkty. Większe szanse na uzyskanie pomocy
z PROW 2014–2020 mieli wnioskodawcy należący do
powiatów charakteryzujących się dużym ruchem turystycznym oraz z gmin o dużej gęstości zaludnienia.
Kryteria premiowały też m.in. zastosowanie rozwiązań
innowacyjnych co najmniej w skali województwa oraz
wyposażenie obiektów budowalnych w mikroinstalacje
zapewniające pokrycie co najmniej połowy zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną lub cieplną. Dodatkowo kryteria wojewódzkie dawały pierwszeństwo
inwestycjom zaplanowanym w miejscowościach, w których nie zrealizowano podobnych projektów w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata
2007–2013, a także inwestycjom zakładającym budowę
lub przebudowę oświetlenia ulicznego opartego na odnawialnych źródłach energii oraz takim, które polegają na
budowie lub przebudowie chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

Lista operacji dofinansowanych w ramach „Kształtowania przestrzeni publicznej”
Nazwa
beneficjenta

Tytuł dofinansowanej operacji

Kwota
pomocy

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łuszczanowie

499 993 zł

Gmina Czerwonak

Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach

500 000 zł

Gmina Chrzypsko
Wielkie

Budowa ścieżki pieszej zlokalizowanej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chrzypskiego w Chrzypsku Wielkim

258 555 zł

Gmina Łobżenica

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka – etap IV

500 000 zł

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Morawin i Nowa Plewnia

369 809 zł

Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem lamp solarnych
i inteligentną ławką solarną na terenie Gminy Czempiń

1 315 273 zł

Gmina Jarocin

Gmina Ceków Kolonia
Gmina Czempiń
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Lista operacji dofinansowanych w ramach „Kształtowania przestrzeni publicznej”
Nazwa
beneficjenta

Tytuł dofinansowanej operacji

Kwota
pomocy

Gmina Kobyla Góra

Kształtowanie przestrzeni publicznej Gminy Kobyla Góra poprzez rewitalizację placu w centrum Kobylej
Góry i utworzenie ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do zapory zbiornika retencyjnego „Blewązka”

688 808 zł

Gmina Wągrowiec

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie
i Przysiece

735 608 zł

Gmina Jaraczewo

Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko

360 238 zł

Ochrona zabytków i budownictwa
tradycyjnego
6,5 miliona złotych przyznano z kolei gminom, które
wnioskowały o przyznanie pomocy w zakresie „Ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego”. Na te zadania podpisanych zostało 15 umów. Umożliwią one rewitalizację obiektów zabytkowych lub zaadaptowanie
budynków w taki sposób, aby spełniały nowe funkcje.
Obowiązujące przepisy w ramach PROW 2014–2020 dopuszczają też refundację zakupu obiektów budowlanych
oraz eksponatów. Niektóre z projektów objętych dofinansowaniem dotyczą prac remontowych w budynkach
sakralnych.

Kryteria wyboru operacji, określone dla tego typu inwestycji,
przyznawały znaczną liczbę punktów wnioskom, które zakładają wykonanie prac w budynkach wymagających natychmiastowej interwencji budowlanej ze względu na szczególnie zły
stan techniczny, potwierdzony opinią wojewódzkiego konserwatora zabytków. Więcej punktów otrzymywały też operacje,
w wyniku których – zgodnie z nowym przeznaczeniem – planuje się wykorzystanie ponad 50% powierzchni obiektu na
cele edukacyjne, kulturalne lub promocyjne. Ważne było również, aby obiekt budowlany znajdował się w rejestrze zabytków
lub wojewódzkiej ewidencji zabytków. Kryteria wojewódzkie
premiowały głównie małe miejscowości oraz te, w których nie
zrealizowano podobnych zadań w ramach PROW 2007–2013.

Lista operacji dofinansowanych w ramach „Ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego”
Nazwa
beneficjenta

Tytuł dofinansowanej operacji

Kwota
pomocy

Przebudowa części pomieszczeń byłego Pałacu ze zmianą sposobu użytkowania na izbę pamięci (salę
historyczną), przebudową wieży, tarasu z tyłu budynku, budową tarasu widokowego na część dachu,
wykonaniem robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu z tyłu budynku

500 000 zł

Zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowacja Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych
znajdujących się w m. Pyzdry

500 000 zł

Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową

310 305 zł

Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie

500 000 zł

Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

500 000 zł

Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie

500 000 zł

Przebudowa budynku dworca kolejowego w Golęczewie, gmina Suchy Las

427 596 zł

Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu

495 593 zł

Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach

500 000 zł

Remont elewacji budynku z rekonstrukcją pierwotnego ganku oraz budową podjazdu dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach

371 232 zł

Gmina Kaźmierz

Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu

500 000 zł

Gmina Koźminek

Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego
wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku Kaplicy Ewangelickiej ze Szkołą Parafialną
i mieszkaniem kantora, a także poprawa infrastruktury Zabytkowego Parku w Koźminku

297 348 zł

Renowacja zabytkowego budynku byłej szkoły w Uchorowie

500 000 zł

Renowacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem

302 408 zł

Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach

279 944 zł

Gmina Nekla
Gmina i Miasto Pyzdry
Gmina Pępowo
Gmina Kleszczewo
Gmina Przemęt
Miasto i Gmina Buk
Gmina Suchy Las
Gmina Dąbie
Gmina Miejska Górka
Gmina Bralin

Gmina Murowana Goślina
Gmina Olszówka
Gmina Zduny
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Wieś tematyczna – wspólna idea drogą
do sukcesu

Źródło: Zasoby SP nr 3 w Starej Obrze

Jak spożytkować potencjał, wiedzę i umiejętności drzemiące w mieszkańcach małych miejscowości? Jak
zbudować spójny model biznesowy oparty na integracji społecznej? Jak wypromować mało znane dotąd
zakątki regionu i zwiększyć ruch turystyczny na obszarach wiejskich? Na te właśnie pytania staramy się
znaleźć odpowiedź w artykule poświęconym powstawaniu wiosek tematycznych.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starej Obrze w gminie Koźmin Wielkopolski podczas odwiedzin wioski tematycznej w Głuchowie.

Od dłuższego czasu w naszym kraju zauważalny staje się
spadek zatrudnienia w rolnictwie, który nie zawsze jest
kompensowany poprzez wzrost liczby miejsc pracy w innych gałęziach gospodarki. Z tego względu niezwykle cenne stają się wszelkie pomysły, dzięki którym wzrasta aktywność w sektorze działalności pozarolniczej na obszarach
wiejskich. Odpowiedzią na problemy ze znalezieniem zatrudnienia może być powstawanie wiosek tematycznych,
czyli miejsc, w których stawia się na jeden konkretny motyw
przewodni i wokół niego buduje potencjał miejscowości.
Tym motywem przewodnim może być produkt, zwyczaj,
legenda czy specyficzne umiejętności grupy mieszkańców.
Często pomysł na stworzenie wioski tematycznej wywodzi
się od nazwy samej miejscowości.
Idea powstawania wiosek tematycznych znana jest na całym świecie. Jej geneza sięga początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Pierwsze wioski tematyczne pojawiły się na
terenie Dolnej Austrii, a za wzorcowe przykłady uchodzą
m.in. wioska orzecha włoskiego Krummnussbaum, wioska
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kowalska Ybbsitz oraz wioska maku Armschlag. Poza Austrią wioski tematyczne cieszą się dużą popularnością również w Niemczech, Belgii, Portugalii, USA, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. Na większą skalę pomysł
ten zaczęto praktykować w Polsce na początku XXI wieku,
przyjmując za wzór doświadczenia państw zachodnich.
Warto jednak wspomnieć, że pionierem w tym względzie
była wielkopolska gmina Wierzbinek, która postanowiła
uczynić z wierzby motyw do rozwoju działalności gospodarczej i zorganizować Targi Wierzby i Wikliny „Salix”.
Wioski tematyczne stanowią innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej. Ich powstawanie nie musi wiązać się z ponoszeniem wysokich kosztów, a wspólna praca
wpływa na integrację społeczności, angażując całe rodziny.
Nie bez znaczenia jest też wpływ na estetykę miejscowości. Dzięki konceptowi wiosek tematycznych, wiele miejsc
zmieniło się nie do poznania. Korzyści jest oczywiście zdecydowanie więcej. Warto zwrócić uwagę chociażby na
wzmocnienie poczucia wartości przez mieszkańców, któ-

TURYSTYKA NA OBSZARACH WIEJSKICH
rzy obierają konkretny cel i za pomocą dostępnych lokalnie zasobów starają się go zrealizować. Powstawanie wiosek tematycznych może przeciwdziałać ucieczce młodych
osób do dużych miast, ale również skłonić inwestorów do
podejmowania swoich działań w tym właśnie, a nie innym
miejscu.
Oferta wsi tematycznych opiera się na wykorzystaniu istniejących zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych. Jest swego rodzaju magnesem przyciągającym
turystów, znudzonych standardową propozycją wypoczynku i poszukujących atrakcji na łonie natury. Działające dotychczas w pojedynkę gospodarstwa agroturystyczne łączą
siły i pracują nad stworzeniem wspólnej marki miejscowości oraz lokalnych produktów. Z pomocą idą współczesne
techniki marketingowe, które w coraz większej mierze kładą
nacisk na promocję w Internecie. Dysponując wiedzą w tym
zakresie, można niedużym kosztem zadbać o rozpoznawalność miejscowości i powstającej w niej wioski tematycznej.
Swoje doświadczenia w sferze inicjowania wiosek tematycznych mają już miejscowości położone w Wielkopolsce. W ramach projektu współpracy, zrealizowanego ze
środków PROW 2007–2013, dwie lokalne grupy działania,
Stowarzyszenie Puszcza Notecka oraz Stowarzyszenie Dolina Samy, położyły podwaliny pod stworzenie wiosek tematycznych w kilku miejscowościach. W Chrzypsku Wielkim powstała wioska rybacka, w Rzecinie w gminie Wronki
wioska grzybów, w Lewicach (gm. Międzychód) wioska
Mikołajów, w Koźlu (gm. Szamotuły) wioska koźlaków, we
Wartosławiu (gm. Wronki) wioska czterech kultur, natomiast w Radzynach (gm. Kaźmierz) wioska pn. „Radzyńskie
Zagajniki”. Oferta tych sześciu wiosek tematycznych została zaprezentowana przez Stowarzyszenie Puszcza Notecka
podczas Targów Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „AgroTravel” w Kielcach w 2015 roku i spotkała się z dużym zainteresowaniem odwiedzających.

zanych z przetwórstwem mleka i serowarstwem. Używane
niegdyś w wielu gospodarstwach urządzenia odnaleziono
na kilku strychach. O kolejne poproszono znajomych i rodzinę. Udało się zebrać dość pokaźną liczbę staroci, które
stanowią atrakcję turystyczną dla przyjezdnych. Mieszkańcy „Łaciatej wsi” stworzyli miejsce, w którym można
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat tradycyjnego wyrobu produktów serowarskich oraz chowu bydła
mlecznego. Pomysł wioski tematycznej w Głuchowie sięga
jednak dalej, bo zakłada również integrację oferty z trzema
gospodarstwami rolnymi, co pozwala na przeprowadzanie
wizyt studyjnych i warsztatów.
W Rozdrażewie w powiecie krotoszyńskim powstała z kolei
wioska tematyczna, w której motywem przewodnim jest
jajko. Inicjatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew. Wszystko zaczęło się od
budowy gigantycznej pisanki, która w okresie świąt Wielkiej Nocy zdobiła rozdrażewski rynek. Następnie członkinie
stowarzyszenia zaadaptowały budynek Masztalarni, który
stał się główną siedzibą wioski tematycznej. Utworzono
przy niej zagrodę z różnymi odmianami kur. W boksach,
w których dotychczas były konie, został utworzony mini
skansen z wystawą starych sprzętów gospodarstwa domowego. Dla gości wyświetlany jest również wykład multimedialny „Wszystko o jajku”. Na wzór wrocławskich krasnali, w różnych miejscach w Rozdrażewie mają pojawiać się
wielobarwne jajka.
Jak dzisiaj wyglądają miejscowości, w których podjęto
próby stworzenia wiosek tematycznych? Czy oferta nawiązująca do motywu przewodniego tych wiosek powiększa
się? Zachęcamy do samodzielnego odwiedzania wielkopolskich wiosek tematycznych, aby na własne oczy i uszy
przekonać się, czy odniosły one spodziewany sukces.

„Łaciata wieś” to wioska tematyczna założona przez mieszkańców Głuchowa w gminie Pogorzela. Jest to znakomity
przykład oddolnej inicjatywy i wspólnego działania mieszkańców. W ramach wioski tematycznej, w jednym ze starych domów urządzono muzeum pełne eksponatów zwią-

Źródło: Zasoby Muzeum „Łaciata wieś” w Głuchowie

Dwie miejscowości w powiecie gostyńskim również mogą
poszczycić się wioskami tematycznymi. Pępowo od kilku
lat kojarzone jest z określeniem Ziołowieś. To za sprawą stowarzyszenia o tej samej nazwie, które popularyzuje wiedzę
na temat wykorzystania ziół w lecznictwie, kosmetyce oraz
gastronomii. Aktywność stowarzyszenia skupia się również
na upowszechnianiu lokalnych tradycji rękodzielniczych.
Poza możliwością zakupu produktów zielarskich, odwiedzający miejscowość gminną Pępowo mogą skorzystać z oferty wykładów oraz warsztatów poświęconych tej tematyce.

„Łaciata wieś” to jedna z pierwszych wiosek tematycznych w Wielkopolsce.
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LGD aktywizują mieszkańców obszarów
wiejskich

Źródło: Zasoby LGD Z Nami Warto

Najważniejszym zadaniem lokalnych grup działania, którym przyznano środki finansowe w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jest wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Jednak równolegle z ogłaszaniem i przeprowadzaniem
naborów wniosków o dofinansowanie oddolnych inicjatyw, biura LGD podejmują szereg działań,
służących aktywizacji lokalnych społeczności oraz podnoszeniu ich wiedzy w zakresie możliwości
ubiegania się o pomoc. W tym numerze biuletynu przyglądamy się, jakie praktyczne formy przybierają przedsięwzięcia finansowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacja”.

LGD Z Nami Warto aktywizuje mieszkańców poprzez organizację spływów kajakowych.

Prawidłowa realizacja zadań przyjętych w strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność wymaga stosownych zasobów, narzędzi oraz środków finansowych.
Przede wszystkim ważne jest zapewnienie odpowiedniego
stanu zatrudnienia biur LGD, aby bez przeszkód i zgodnie
z harmonogramem wdrażana była strategia. W zależności
od wielkości obszaru, na którym funkcjonuje grupa, zatrudnienie w biurach wynosi od 2. do 5. etatów. Lokalne grupy
działania otrzymują też pomoc na utrzymanie optymalnego wyposażenia biura, prowadzenie strony internetowej,
stanowiącej jedno z najważniejszych narzędzi komunikacji
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ze społecznością lokalną, oraz realizację tzw. planu komunikacji. Jest to dokument, który określa szczegółowo całe
spektrum form komunikacji pomiędzy LGD a mieszkańcami. Głównym celem jest oczywiście rozpowszechnianie informacji o możliwościach aplikowania o środki, kryteriach
wyboru i oceny operacji stosowanych przez Radę LGD,
terminach naboru wniosków, a także dobrych praktykach
w zakresie priorytetów ustalonych w strategii.
Działania, podejmowane w ramach planu komunikacji,
mają zachęcać potencjalnych beneficjentów do włą-

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA

W ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów
bieżących i aktywizacja”, lokalne grupy działania otrzymują środki finansowe w postaci ryczałtu, którego wysokość
uzależniona jest od osiąganych wskaźników, uwzględniających sumę pomocy wypłaconej beneficjentom. Środki przekazywane są maksymalnie w czterech transzach,
w każdym roku realizacji LSR.

Źródło: Zasoby Stowarzyszenia „Długosz Królewski”

czenia się w realizację LSR oraz prowadzić do aktywizacji
grup defaworyzowanych poprzez animację lokalną. Ważnym aspektem, wpływającym na postrzeganie PROW
2014–2020, jest także promocja efektów realizacji strategii
i prezentacja sukcesów wynikających z jej wdrażania. Wykorzystywane w tym procesie działania komunikacyjne to
m.in. kampanie informacyjne w środkach masowego przekazu, dystrybucja materiałów drukowanych, organizacja
szkoleń i spotkań, doradztwo, a także organizacja wydarzeń
i imprez lokalnych przyczyniających się do promocji LGD
oraz aktywizacji mieszkańców. Plan komunikacji służy także
identyfikacji występujących problemów komunikacyjnych
(poprzez monitoring i ewaluację), dzięki czemu jest narzędziem kształtującym poziom współpracy, jak również zaangażowania partnerów i interesariuszy LGD.

W 2018 roku odbyła się VI edycja konkursu „Smaki LGD”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Długosz
Królewski”.

— Lokalne grupy działania, funkcjonujące w województwie
wielkopolskim, z dużym zapałem i zaangażowaniem podchodzą do swoich zadań. Przekłada się to na wymierne korzyści dla
mieszkańców obszarów wiejskich, którzy mają coraz większą
świadomość na temat tego, jak skorzystać z funduszy europejskich dystrybuowanych przy pomocy LGD. Trzeba również
pamiętać, że grupy są często animatorami aktywności lokalnej, organizując dla mieszkańców imprezy plenerowe, konkursy z nagrodami, warsztaty czy wyjazdy studyjne — mówi
Małgorzata Blok, prezes Stowarzyszenia Wielkopolska Sieć
LGD.

snoręcznie odsklepiali plastry z miodem i je odwirowywali.
Na koniec mieli okazję skosztować również różnych gatunków miodu.

Wspomniana aktywizacja społeczności lokalnej uwypukla
tematykę określoną w lokalnej strategii rozwoju, przyjętą
przez daną LGD. Ciekawą inicjatywę, realizowaną ze środków przeznaczonych na wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizację, podjęło Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Okno Południowej Wielopolski z siedzibą w Krotoszynie. Organizując warsztaty dla dzieci, w ciekawej formie zaprezentowała najmłodszym tematykę pszczelarstwa.
Uczniowie szkół podstawowych mogli nie tylko posłuchać
opowieści o pracy w pasiece, życiu rodzin pszczelich oraz
historii bartnictwa w Polsce, ale również obejrzeć z bliska
pszczoły w ulu demonstracyjnym. Z zainteresowaniem
obserwowali pokaz sprzętu pszczelarskiego, uli, plansz
oraz eksponatów. Prowadzący warsztaty pszczelarz wyjaśnił uczestnikom rolę pszczół w zapylaniu roślin, a także to,
w jaki sposób powstaje miód, wosk, propolis czy pierzga.
Podczas zajęć praktycznych z miodobrania uczniowie wła-

Dużą wagę do ekologii przywiązuje również Lokalna Grupa
Działania „Między Ludźmi i Jeziorami”, z siedzibą w Kazimierzu Biskupim. W swojej strategii zaplanowała organizację
10. akcji ekologicznych angażujących społeczność lokalną.
Rozdawanie sadzonek w zamian za makulaturę lub plastik,
gry terenowe, wspólne sadzenie roślin w przestrzeni publicznej, akcje w szkołach, konkursy plastyczne to tylko niektóre z przejawów troski mieszkańców powiatu konińskiego o środowisko naturalne. W kwietniu i maju 2018 roku
na terenie pięciu gmin członkowskich LGD – Kazimierz
Biskupi, Kleczew, Skulsk, Ślesin i Wilczyn – odbyła się akcja
zakładania miododajnych rabat kwietnych w miejscach
przestrzeni publicznej.

— Powinniśmy jak najwcześniej uświadamiać dzieci, jak wiele
zawdzięczamy pszczołom. Praca w pasiece nie należy do łatwych, lecz przynosi nieocenione korzyści ze względów ekologicznych oraz z uwagi na szerokie zastosowanie produktów
pszczelich w kuchni czy przemyśle farmaceutycznym. Nasza
LGD popularyzuje tę wiedzę wśród najmłodszych — mówi
prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Okno Południowej Wielkopolski, Franciszek Marszałek.

— Każda gmina otrzymała 60 sztuk bylin: krwawnicy, szałwii
i głowienki. W wyznaczonych przez władze gmin miejscach
powstało pięć miododajnych rabat kwiatowych. Liczymy, że
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w ten sposób przyczynimy się do zwiększenia populacji dziko
żyjących pszczołowatych na obszarze LGD — mówi prezes
Lokalnej Grupy Działania „Między Ludźmi i Jeziorami”, Maria
Siwińska.
Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek” z siedzibą
w Obornikach stawia na aktywizację kobiet. Co roku, tuż
przed świętami Wielkiej Nocy, organizuje spotkanie liderek
w Objezierzu (gmina Oborniki).
— Podczas uroczystości, w trakcie której odbywa się prezentacja dokonań aktywnych kobiet z terenu LGD, wręczane są
nagrody dla Superliderki. To też doskonała okazja do dyskusji
i wymiany doświadczeń. Każdorazowo na spotkaniu gromadzi się kilkadziesiąt kobiet pełnych pasji i zaangażowania do
pracy na rzecz swojej małej ojczyzny — mówi Małgorzata
Najdek, prezes LGD „Kraina Trzech Rzek”.

— W tym roku motywem przewodnim „Smaków LGD” była
kaczka, a gościem specjalnym wydarzenia znany kucharz Jan
Kuroń. W konkursie kulinarnym wzięły udział cztery koła gospodyń wiejskich, po jednym z każdej gminy członkowskiej LGD:
KGW w Pieczyskach z gminy Brzeziny, KGW Marcjanów z gminy
Szczytniki, KGW w Parczewie z gminy Sieroszewice oraz KGW
„Polne Kwiaty” z Chrzanowic w Gminie Błaszki. Nie zabrakło też
akcentów muzycznych. Wystąpiły m.in. Kapela Ludowa Brzeziny oraz Kapela „Złote Kłosy” z gminy Szczytniki — mówi prezes Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, Zbigniew Słodowy.
W województwie wielkopolskim strategie rozwoju lokalnego wdraża w obecnej perspektywie finansowej 29 Lokalnych Grup Działania, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Każda z nich może pochwalić się czymś interesującym jeśli chodzi o aktywizację mieszkańców. Działania
związane z realizacją planów komunikacji w ramach PROW
2014–2020 będą podejmowane do 2023 roku.

Źródło: Zasoby Stowarzyszenia Okno Południowej Wielkopolski

Od 2013 roku Stowarzyszenie „Długosz Królewski”, mające
swoją siedzibę w Brzezinach w powiecie kaliskim, promuje
region oraz zachęca mieszkańców do aktywności poprzez
imprezę kulinarną pn. „Smaki LGD”. To wielkie święto produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych, podczas
którego odbywają się tematyczne konkursy kulinarne dla

kół gospodyń wiejskich, miejscowych restauracji i punktów
gastronomicznych. Tegoroczna, szósta już edycja imprezy
odbyła się 15 lipca w Błaszkach.

Uczniowie szkół podstawowych z terenu Stowarzyszenia Okno Południowej Wielkopolski uczestniczyli w warsztatach pszczelarskich.
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PARTNERZY KSOW

Na Dolny Śląsk po wiedzę i inspirację

Źródło: zasoby Stowarzyszenia Wielkopolska Sieć LGD

Stowarzyszenie Wielkopolska Sieć LGD, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zorganizowało wyjazd studyjny do województwa dolnośląskiego. Przedsięwzięcie miało na celu wymianę
doświadczeń pomiędzy pracownikami biur LGD zaangażowanymi we wdrażanie PROW 2014–2020.
Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów KSOW.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego podczas wizyty w Pałacu w Łomnicy (powiat jeleniogórski).

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich stanowi platformę do
współpracy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Stwarza warunki techniczne do
wymiany wiedzy i skonfrontowania doświadczeń nabytych
przez podmioty na przestrzeni lat. Jednym z działań wspieranych przez KSOW, skierowanych do LGD, jest pomoc w poszukiwaniu partnerów do współpracy międzyterytorialnej
i międzynarodowej. Sieć służy też podnoszeniu kompetencji
lokalnych grup działania w zakresie wykonywanych przez nie
zadań, związanych z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju,
w szczególności doradztwa na rzecz potencjalnych wnioskodawców i prowadzenia oceny operacji. Unia Europejska
stawia na podejście LEADER, wierząc w siłę oddolnych inicjatyw, które powstają przy partnerskim podejściu, wykreowanym w środowiskach lokalnych. Takie oddolne podejście wzmacnia spójność podejmowanych lokalnie decyzji,
podnosi jakość zarządzania i przyczynia się do wzmocnienia
kapitału społecznego w społecznościach wiejskich, a także
skłania do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie
rozwoju danego obszaru.
Stowarzyszenie Wielkopolska Sieć LGD, skupiające lokalne
grupy działania funkcjonujące w naszym regionie, w ramach
projektu dofinansowanego z KSOW postanowiło spotkać
się z przedstawicielami swojego odpowiednika w woje-

wództwie dolnośląskim, aby porównać dotychczasowe spostrzeżenia i konkluzje płynące z wdrażania strategii u progu
pierwszego kamienia milowego, czyli momentu, do którego
LGD muszą osiągnąć określone wskaźniki. W ramach wyjazdu studyjnego wielkopolanie odwiedzili obszar, na którym
swoją strategię wdraża Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.
Obejmuje ona obszar ośmiu gmin położonych w powiatach
kamiennogórskim i wałbrzyskim. Z uwagi na krajobraz górski, dysponuje dobrymi warunkami do rozwoju turystyki.
W Chełmsku Śląskim goście z Wielkopolski mieli okazję wzięcia udziału w warsztatach tkackich, przygotowanych przez
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”. Odwiedzili też Pałac w Łomnicy, zlokalizowany
na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. LGD obejmuje swoim zasięgiem m.in. gminy dobrze znane wszystkim miłośnikom wypoczynku w polskich Sudetach: Karpacz oraz Szklarską Porębę. Obie LGD są
członkami Stowarzyszenia Dolnośląska Sieć LGD i chętnie
podzieliły się wiedzą oraz doświadczeniami płynącymi ze
zrealizowanych dotychczas wspólnych przedsięwzięć. Była
to okazja do rozmowy o zadaniach i wyzwaniach, przed którymi stoją wielkopolskie i dolnośląskie LGD, ale też do przedyskutowania pomysłów na realizację międzyterytorialnych
projektów współpracy, finansowanych z PROW 2014–2020.
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PARTNERZY KSOW

Sprzedaż bezpośrednia w przyzagrodowych
serowarniach

Źródło: zasoby Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”

Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”, funkcjonujące na terenie powiatów gostyńskiego i krotoszyńskiego, zorganizowało wyjazd studyjny oraz warsztaty serowarskie dla rolników i członkiń kół gospodyń wiejskich. W ramach operacji współfinansowanej ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, starano się zachęcić lokalnych producentów mleka do postawienia na sprzedaż bezpośrednią. Jest to ciekawa
propozycja szczególnie dla właścicieli mniejszych gospodarstw, którym trudno konkurować z gigantami
na rynku mleczarskim.

Warsztaty serowarskie dla członkiń kół gospodyń wiejskich wzbogaciły wiedzę społeczności lokalnej na
temat wytwarzania różnych gatunków serów.

W ramach projektu „Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa szansą na rozwój”, realizowanego w 2018 roku
przez Partnera KSOW – Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”, 50 osób wzięło udział w wyjeździe studyjnym do
serowarni i gospodarstwa w Lutomierzu w województwie
dolnośląskim. Gospodarstwo prowadzi przyzagrodową
produkcję serów krowich, sprzedając je pod marką „Sery
Lutomierskie z Gór Sowich”. Goście z Wielkopolski mogli nie
tylko posłuchać o historii i organizacji serowarni, ale również uczestniczyć w pokazie warzenia sera. Poznali też doświadczenia dolnośląskich rolników związane ze sprzedażą
bezpośrednią i marketingiem.
Zainspirowani przykładem obiektu, który z powodzeniem
prowadzi działalność w sąsiednim województwie, Wielkopolanie z zapałem przystąpili do podnoszenia swojej wiedzy w zakresie serowarstwa.
— W trakcie dwudniowych warsztatów pokazaliśmy rolnikom
i gospodyniom tajniki produkcji sześciu różnych gatunków
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sera: gouda, ricotta, à la mozzarella, camembert, parmezan
oraz à la feta. Jestem przekonany, że skutecznie zainteresowaliśmy uczestników tym tematem. Jest to pierwszy krok w kierunku utworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego —
mówi Sławomir Szyszka, prezes Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”.
Inkubator przetwórstwa lokalnego to podmiot działający
w celu udostępnienia lokalnym producentom rolnym lub
małym przetwórcom infrastruktury, czyli pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i maszyny niezbędne do przetwarzania produktów spożywczych i przygotowania do
sprzedaży, spełniających wymagania weterynaryjne, sanitarne i ochrony środowiska. Inkubator polega na odpłatnym udostępnianiu rolnikom przetwarzającym produkty
rolne odpowiedniego zaplecza kuchennego, co umożliwia
przetwórstwo w odpowiednich warunkach higienicznosanitarnych, przyczyniając się do profesjonalnej produkcji
domowej żywności oraz do ułatwienia rozwoju działalności gospodarczej. Zaawansowana forma inkubatora przetwórstwa lokalnego może też służyć przechowywaniu produktów oraz świadczyć usługi z zakresu pomocy prawnej,
technologicznej lub marketingowej. Usługi świadczone
przez inkubator mogą też obejmować przygotowanie narzędzi informatycznych, potrzebnych do sprzedaży i dystrybucji produktów rolnych przez Internet. Rolnik ponosi
opłatę za korzystanie z pomieszczeń, maszyn i urządzeń
oraz fachową pomoc, ale za to ma pewność, że produkt
przeznaczony do sprzedaży bezpośredniej spełnia wymogi
obowiązujących norm i może bezpiecznie wprowadzić go
na rynek. Wsparcie dla tworzenia i rozwoju inkubatorów
przetwórstwa lokalnego umożliwia działanie LEADER, realizowane w ramach PROW 2014–2020.
Projekt „Przetwórstwo mleka na poziomie gospodarstwa
szansą na rozwój” uzyskał dofinansowanie ze środków
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach konkursu
nr 2/2018 dla Partnerów KSOW w województwie wielkopolskim.

KULINARNY ZAKĄTEK

Święta tuż-tuż…
Wielkimi krokami zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia. Na ten niezwykły czas życzymy wytchnienia
od codziennych obowiązków, rodzinnej atmosfery oraz radości z chwil przeżywanych w gronie najbliższych. Przedstawiamy też przepis na świąteczny smakołyk, czyli makowiec na kruchym cieście z bakaliami.
Zachęcamy do wypróbowania.
Przepis na makowiec na kruchym cieście z bakaliami:
Ciasto:
• 500 g mąki pszennej (np. tortowej)
• 250 g masła
• 180 g cukru
• 2 opakowania cukru wanilinowego
• 2 łyżki kwaśnej śmietany
• 4 żółtka
• 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
Masa makowa:
• 180–200 g cukru pudru
• 3 łyżki płynnego miodu
• 4 łyżki bułki tartej
• 50 g kandyzowanej skórki pomarańczowej
• 500 g maku
• 2 jajka
• 4 białka
• 1/2 łyżeczki aromatu migdałowego

zagnieść ciasto. Ciasto zawinąć w folię i wstawić na 30 minut do lodówki.
Blaszkę o wymiarach 25x40 cm wyłożyć papierem do pieczenia.
Jajka utrzeć z cukrem pudrem na jasną, kremową masę.
Dodać miód, aromat i wymieszać mikserem.
Następnie dodać mak, bułkę tartą, kandyzowaną skórkę
i dokładnie wymieszać łyżką. Schłodzonym ciastem wyłożyć spód blaszki i ponakłuwać je widelcem. Białka ubić
na sztywną pianę i dodać je do maku, a potem wymieszać
delikatnie łyżką.
Masę makową wyłożyć na ciasto w blaszce i wyrównać.
Piec w temperaturze 180oC na funkcji góra-dół przez około
60 minut. Po wyjęciu z piekarnika, odstawić do ostygnięcia.
Polewa:
Śmietankę zagotować. Zdjąć z ognia i dodać połamaną
czekoladę. Mieszać, aż czekolada się roztopi. Odstawić do
przestygnięcia na około 15 minut. Gotową polewą polać
wierzch makowca i posypać kandyzowanymi owocami.

Polewa:
• 200 g białej czekolady
• 100 ml śmietanki 30 lub 36 proc.
Dodatkowo:
• około 400–450 g kandyzowanych owoców (ananas,
papaja, kokos)
Źródło: malacukierenka.pl (przepis oraz zdjęcie)

Sposób przygotowania:
Mak zalać gorącą wodą, zagotować. Ogień zmniejszyć na
najmniejszy i gotować przez około 15 minut. Następnie
odcedzić. Jak mak trochę przestygnie, zemleć go 2 razy.
Ciasto:
Mąkę wymieszać z cukrem, cukrem wanilinowym i proszkiem do pieczenia. Dodać poszatkowane masło i przez
chwilę rozcierać palcami. Dodać żółtka, śmietanę i szybko

Makowiec na kruchym cieście z bakaliami.
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