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Nowe „unijne” targowisko powstało w Stawiszynie
18 maja otwarto zmoderni-
zowane targowisko przy ul. 
Szkolnej w Stawiszynie w po-
wiecie kaliskim. Inwestycję 
dofinansowano z funduszy 
Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
2020.

– Stawiszyn jest kolejnym 
miejscem w Wielkopolsce, 
w którym z powodzeniem 
ukończono prace związane 
z inwestycjami w targowiska 
lub obiekty budowlane prze-
znaczone na cele promocji 
lokalnych produktów. Gmina 
pozyskała na ten cel 990 ty-
sięcy złotych w ramach PROW 
2014-2020. Dzięki unijnemu 
dofinansowaniu powstał jeden 
z największych i najnowocześ-
niejszych obiektów tego typu 
w południowej Wielkopolsce – 
podkreśla wicemarszałek wo-
jewództwa Krzysztof Grabow-

ski, który uczestniczył w ot-
warciu obiektu.

W projekcie targowiska na-
leżało zagwarantować, że jego 

powierzchnia handlowa w co 
najmniej 30 proc. będzie prze-
znaczona dla rolników sprze-
dających produkty rolno-spo-

żywcze. Ponadto targowiska 
powstałe w wyniku dofina-
sowania ze środków PROW 
2014-2020 muszą spełniać 

najwyższe standardy, a więc 
być: utwardzone, oświetlone, 
w połowie zadaszone, przyłą-
czone do sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej i elektroenerge-
tycznej. Powinny być też wypo-
sażone w miejsca parkingowe, 
urządzenia sanitarno-higie-
niczne oraz posiadać oznacze-
nie nazwą „Mój Rynek”. 

– Innowacyjność naszej in-
westycji polega na tym, że 
poza modernizacją placu i po-
wstaniem budynku na potrze-
by sprzedaży i promocji lokal-
nych produktów zbudowaliśmy 
obiekt służący do obsługi we-
terynaryjnej targowiska, wypo-
sażony m.in. w maty dezynfek-
cyjne – mówi burmistrz Stawi-
szyna Justyna Urbaniak.

Samorząd województwa 
przeznaczył 10,5 mln zł w ra-
mach PROW 2014-2020 na 
wsparcie finansowe inwesty-
cji w targowiska lub obiekty 

budowlane służące promocji 
lokalnych produktów. W listo-
padzie 2017 r. pieniądze roz-
dysponowano na realizację 
15 projektów. Wsparcie tra-
fiło do gmin: Zakrzewo, Łob-
żenica, Białośliwie, Wieleń, 
Wągrowiec, Chrzypsko Wiel-
kie, Szamotuły, Oborniki, Zbą-
szyń, Pyzdry, Dąbie, Jaracze-
wo, Grodziec, Stawiszyn i Do-
bra.

Otwarcie targowiska w Sta-
wiszynie odbyło się w ramach 
Forum Wielkopolskiej Wsi Eu-
ropejskiej, zorganizowanego 
z okazji 15. rocznicy wstąpie-
nia Polski do UE. Honorowy pa-
tronat nad wydarzeniem obję-
ło Przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej w Polsce, a jego 
organizatorami byli: samorzą-
dy województwa, Stawiszyna 
i powiatu kaliskiego oraz Towa-
rzystwo Inicjatyw Społecznych 
„Nowy Świat”. 

W oficjalnym otwarciu nowoczesnego targowiska w Stawiszynie uczestniczyli m.in. wi-
cemarszałek Krzysztof Grabowski, wiceprzewodniczący sejmiku województwa Jarosław 
Maciejewski, starosta kaliski Krzysztof Nosal oraz burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak.
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2,6 miliona złotych dla beneficjentów PROW
6 wielkopolskich gmin otrzymało w maju 2019 roku dofinansowanie na inwestycje 
kształtujące przestrzeń publiczną.

Umowy w sprawie wsparcia 
finansowego na ten cel 
z funduszy europejskich 

podpisał z włodarzami gmin 
wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego Krzysztof Gra-
bowski. Dzięki przesunięciom 
puli pieniędzy w ramach po-
szczególnych działań PROW 
szansę na dofinansowanie 
otrzymało 6 kolejnych samo-
rządów. Wcześniej, po nabo-
rze z kwietnia 2018 r., znala-
zły się one na liście rezerwo-
wej, poza dostępną wówczas 
pulą pieniędzy. 

– Jesienią 2018 r. Samo-
rząd Województwa Wielko-
polskiego przeznaczył 5,2 
miliona złotych na wsparcie 
gminnych inwestycji dotyczą-
cych kształtowania przestrze-
ni publicznej w ramach PROW 
2014-2020. W tym roku po-
jawiła się możliwość dofinan-
sowania pozostałych sześciu 
projektów, które oczekiwały 
na zwiększenie puli pieniędzy. 
Łącznie przekazaliśmy zatem 
blisko 8 milionów złotych na 
realizację 15 zadań – mówi 
wicemarszałek Krzysztof Gra-
bowski.

Wśród beneficjentów, któ-
rzy w drugiej połowie maja 
2019 roku podpisali umowy 
o dofinansowanie zadań, zna-
lazła się Gmina i Miasto Kra-
jenka. Unijne fundusze wspo-
mogą realizację projektu pn. 
„Budowa ciągu komunikacyj-
nego z oświetleniem wzdłuż 
rzeki Głomia w miejscowości 
Krajenka”. Gmina Kraszewice 
uzyskała środki na utworzenie 
zielonej strefy rekreacji przy 
budynku Szkoły Podstawowej 
w Jeleniach. Celem projektu 
jest stworzenie strefy rekreacji 
przyjaznej środowisku i zdro-
wiu oraz rozwój integracji spo-
łeczności wiejskiej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych. 

Z kolei dzięki funduszom 
unijnym w Chachalni na terenie 
gminy Zduny powstanie nowa 
ścieżka pieszo-rowerowa. Pierw-
szy etap prac, na realizację któ-
rego gmina Zduny pozyskała 
fundusze z PROW 2014-2020, 
zakłada wykonanie odcinka 
ścieżki od gościńca „Świateł-
ko” do remizy strażackiej.

Szeroki zakres prac wyko-
na gmina Lisków, która zdo-

była pieniądze na budowę 
oświetlenia ulicznego w miej-
scowościach Lisków, Budy Li-
skowskie, Trzebienie, Wygoda, 
Koźlątków, Zakrzyn-Kolonia 

oraz na budowę chodnika, dro-
gi, zagospodarowanie terenu 
zieleni wraz z utwardzeniem 
placu dla potrzeb Gminnego 
Ośrodka Kultury w Liskowie. 

Centrum miejscowości Pio-
trów w gminie Blizanów zyska 
nowe oblicze za sprawą dofi-
nansowania, które gmina po-
zyskała na zagospodarowanie 

przestrzeni w tym miejscu. 
Gmina Dąbie zrealizuje z kolei 
operację polegającą na kształ-
towaniu przestrzeni publicznej 
w miejscowościach Kupinin, 
Domanin i Chełmno. Łączna 
wartość tych sześciu projek-
tów to 2,6 miliona złotych.

Przypomnijmy, że w 2018 
roku pieniądze na ten cel po-
zyskały również gminy: Jaro-
cin, Czerwonak, Chrzypsko 
Wielkie, Łobżenica, Ceków-Ko-
lonia, Czempiń, Kobyla Góra, 
Wągrowiec oraz Jaraczewo.

Inwestycje związane 
z kształtowaniem przestrzeni 
publicznej będą realizowane 
w miejscowościach liczących 
do 5000 mieszkańców. Mak-
symalna wysokość środków 
przeznaczonych na jedno za-
danie to 500 tysięcy złotych. 
Pieniądze będą wypłacane 
beneficjentom po zrealizowa-
niu zaplanowanych zadań, na 
podstawie złożonego wnio-
sku o płatność i prawidłowe-
go udokumentowania ponie-
sionych kosztów, przy czym 
unijne wsparcie pokrywa do 
63,63 proc. kosztów kwalifi-
kowalnych operacji.

Na odcinku od gościńca „Światełko” do remizy strażackiej w Chachalni w gminie Zduny 
powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, dofinansowana z PROW 2014-2020. Wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski i burmistrz Zdun Tomasz Chudy podpisali umowę w tej sprawie w świetlicy 
wiejskiej w Rudzie, która również powstała dzięki wsparciu z funduszy UE.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Publikacja opracowana przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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