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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.

66,7 miliona złotych to kwota
pomocy, którą samorząd wo-
jewództwa przyznał wielkopol-
skim gminom i zakładom ko-
munalnym na zadania z zakre-
su gospodarki wodno-ściekowej
w ramach PROW 2014-2020. 

Na terenie województwa re-
alizowanych jest 55 inwestycji
tego typu. Beneficjenci złożyli
do tej pory 43 wnioski o płat-
ność, część z nich dotyczy roz-
liczenia całości operacji. Ozna-
cza to, że wiele obiektów od-
dano już do użytku i służą one
mieszkańcom.

Fundusze zakontraktowane 
w ramach poddziałania pn. „In-
westycje związane z tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbu-

dową wszystkich rodzajów ma-
łej infrastruktury, w tym inwe-
stycje w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” prze-
znaczone są na realizację za-
równo operacji liniowych, czyli
budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz sieci wodociągo-
wych, jak i na zadania o cha-
rakterze punktowym. Do tych
drugich zaliczyć można wszel-
kiego rodzaju prace związane 
z budową, przebudową lub roz-
budową stacji uzdatniania wody,
ujęć wody oraz budowę oczysz-
czalni ścieków, w tym przydo-
mowych. Refundacji podlegają
również koszty ogólne, bezpo-
średnio związane z przygoto-
waniem i realizacją inwestycji.

– Dzięki Programowi Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w Wielkopolsce
budowanych lub przebudowy-
wanych jest 113,5 km sieci wo-
dociągowej, 77 km sieci kana-
lizacji sanitarnej, 806 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków,
23 stacje uzdatniania wody, 
9 ujęć wody oraz 9 oczyszczal-
ni ścieków – mówi wicemar-
szałek województwa Krzysztof
Grabowski.

Blisko dwie trzecie kosztów
kwalifikowalnych zadań reali-
zowanych przez beneficjentów
programu finansowane jest ze
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich. Wyso-
kość pomocy wynosi do 2 mi-
lionów złotych na beneficjen-
ta w okresie realizacji progra-
mu, przy czym koszty kwalifi-
kowalne pojedynczej operacji
nie mogą przekroczyć 1 milio-
na euro. 

Zgodnie ze znowelizowanymi
przepisami realizacja zadań
dwuetapowych powinna za-
kończyć się w terminie 36 mie-
sięcy od momentu podpisania
przez beneficjenta umowy 
z Samorządem Województwa
Wielkopolskiego. 

Zakończenie ostatniej z 55
dofinansowanych inwestycji
możliwe jest zatem do połowy
2020 roku.

Samorządowcy inwestują w gospodarkę komunalną

Wójt gminy Tarnówka Jacek Mościcki dogląda budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu.
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Miliony na odnowę wielkopolskiej wsi
Beneficjenci PROW 2014-2020 uzyskali kolejne 12 mln zł na swoje zadania.

Wdrugiej połowie wrze-
śnia Zarząd Woje-
wództwa Wielkopol-

skiego podjął uchwały w spra-
wie ogłoszenia list informują-
cych o kolejności przysługiwa-
nia pomocy na operacje typu
„Kształtowanie przestrzeni pu-
blicznej” oraz „Ochrona zabyt-
ków i budownictwa tradycyjne-
go” w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Zatwierdzone
rozstrzygnięcia pozwoliły na
podpisanie umów z benefi-
cjentami. Ze środków europej-
skich skorzystają co najmniej
24 gminy.

– Jako wicemarszałek od-
powiedzialny za wdrażanie
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w województwie wielkopol-
skim podpisałem umowy 
z beneficjentami na łączną
kwotę blisko 12 milionów zło-
tych. Przyznane dofinanso-
wanie zostanie wykorzysta-
ne na zagospodarowanie
przestrzeni publicznej, budo-
wę chodników i oświetlenia
oraz rewitalizację obiektów
zabytkowych w wielu miej-
scowościach naszego regionu
– mówi wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski. – W paździer-
niku podpiszę też umowy do-
tyczące budowy i rozbudowy
świetlic wiejskich oraz do-
mów kultury. Na ten cel prze-

znaczamy około 18 milionów
złotych.

W zakresie „Kształtowania
przestrzeni publicznej” pozy-
tywnie oceniono 15 wniosków,
ale limit środków dla woje-
wództwa pozwolił aktualnie na
wsparcie 9 zadań. Umowy na
łączną kwotę 5,2 miliona zło-
tych podpisały: gmina Jarocin,
która zagospodaruje przestrzeń
publiczną w Łuszczanowie;
gmina Czerwonak realizująca
projekt pn. „Kupuj i wypoczy-
waj w Koziegłowach”; gmina
Chrzypsko Wielkie, która zbu-
duje ścieżki piesze wzdłuż linii
brzegowej Jeziora Chrzypskie-
go w Chrzypsku Wielkim; gmi-
na Łobżenica inwestująca 
w przestrzeń wzdłuż rzeki Łob-
żonka. 

Ponadto dotację z PROW
otrzymają: gmina Ceków-Kolo-
nia na zagospodarowanie prze-
strzeni w miejscowościach Mo-
rawin i Nowa Plewnia; gmina
Czempiń na budowę chodni-
ków, ścieżek rowerowych wraz
z oświetleniem w postaci lamp

solarnych i inteligentną ławką
solarną; gmina Kobyla Góra
na rewitalizację placu w cen-
trum Kobylej Góry i utworzenie

ciągu pieszo-rowerowego pro-
wadzącego do zapory zbiornika
„Blewązka”; gmina Wągrowiec

na zagospodarowanie centrum
wsi w Werkowie, Kopaszynie,
Wiśniewie, Mikołajewie i Przy-
siece oraz gmina Jaraczewo na

zagospodarowanie przestrzeni
we wsi Rusko. 

6,5 miliona złotych przyzna-
no z kolei gminom, które wnio-
skowały o przyznanie pomocy 
w zakresie „Ochrony zabytków
i budownictwa tradycyjnego”.
Na te zadania podpisano 15
umów. Pieniądze unijne trafią
do gminy Nekla, która m.in.
przebuduje część pomieszczeń
byłego pałacu, udostępniając 
w budynku izbę pamięci i za-

gospodarowując okoliczny te-
ren. Gmina Pyzdry otrzymała
dofinansowanie na zakup i re-
nowację dwóch zabytkowych
obiektów w Pyzdrach: Domu
Podcieniowego i wiatraka ho-
lendra. Gmina Pępowo zain-
westuje w renowację zabytko-
wego wiatraka wraz z urządze-
niem terenu na stanicę rowe-
rową, gmina Kleszczewo wy-
brała rewaloryzację zabytko-
wego parku dworskiego w Go-

warzewie,  a gmina Przemęt 
– remont elewacji budynku 
w Buczu wraz z zagospodaro-
waniem przestrzeni. 

Gmina Buk dotację z UE za-
inwestuje w przebudowę wiej-
skiego domu kultury w Dobie-
żynie, a gmina Suchy Las 
w przebudowę budynku dworca
kolejowego w Golęczewie. Gmi-
na Dąbie wykona renowację bu-
dynku ratusza miejskiego, gmi-
na Miejska Górka przebuduje
zabytkowy budynek szkolny 
w Konarach, gmina Bralin wy-
remontuje elewację budynku,
zrekonstruuje pierwotny ganek
i zbuduje podjazd dla osób po-
ruszających się na wózkach,
natomiast gmina Kazimierz wy-
kona remont i przebudowę pa-
łacu w Kaźmierzu. 

Pomoc finansowa w ramach
PROW 2014-2020 umożliwi
gminie Koźminek remont ka-
plicy ewangelickiej ze szkołą
parafialną i mieszkaniem kan-
tora oraz poprawę infrastruktury
zabytkowego parku w Koźmin-
ku, z kolei gmina Murowana
Goślina stawia na remont za-
bytkowego budynku szkoły 
w Uchorowie. Gmina Olszówka
przeprowadzi renowację zabyt-
kowego budynku szkoły pod-
stawowej w Głębokiem, nato-
miast gmina Zduny wybrała
prace remontowo-konserwa-
torskie zabytkowego kościoła
poewangelickiego w Zdunach.

Podpisywanie umowy na wsparcie z PROW w Kobylej Górze. Od prawej radny województwa
Mikołaj Grzyb, wicemarszałek Krzysztof Grabowski, burmistrz Wiesław Berski oraz skarbnik
gminy Ilona Bochyńska.
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6,5 miliona złotych przyznano
gminom na ochronę zabytków.

Dziedzictwo kulinarne to skarb naszego regionu
Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego konsekwentnie 
stawia na promocję zdrowej 
i tradycyjnej żywności, wy-
twarzanej na bazie lokalnych 
produktów. 

Służy temu m.in. Sieć Dzie-
dzictwa Kulinarnego Wielkopol-
ska, która od 2008 roku zrze-
sza producentów i restaura-
torów pod wspólnym szyldem 
białej czapki kucharskiej na 
niebieskim tle. Dzięki fundu-
szom europejskim przewidzia-
nym na wsparcie Krajowej Sie-
ci Obszarów Wiejskich produ-
cenci należący do sieci mogą 
promować swoje wyroby pod-
czas największych branżowych 
imprez targowych w kraju i za 
granicą. 

– Od 18 do 27 stycznia woje-
wództwo wielkopolskie uczest-
niczyło w Międzynarodowych 
Targach Gospodarki Żywnoś-
ciowej, Rolnictwa i Ogrodni-
ctwa „Grüne Woche” w Berli-
nie. Nasz region reprezento-
wało pięć przedsiębiorstw. Fir-
ma Pomes Catering serwowała 
zwiedzającym pierogi i lody na-
turalne wytworzone z produk-
tów wysokiej jakości, Obiekt 
Rolny Linie częstował dosko-
nałymi kozimi serami, a firma 
Tradycyjne Jadło prezentowała 
naturalne wyroby wędliniarskie 
– podkreśla wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski. – W tar-
gach wzięły udział też dwie fla-
gowe mleczarnie Wielkopolski: 
Okręgowa Mleczarnia Spół-

dzielnia Koło oraz Spółdziel-
nia Mleczarska Udziałowców 
w Strzałkowie.

Stoisko naszego wojewódz-
twa na targach „Grüne Woche” 
w Berlinie było także miejscem 
debat i spotkań. Wicemarsza-
łek Krzysztof Grabowski oficjal-
nie otworzył debatę rolników 
z Wielkopolski, zrzeszonych 
w grupach producentów rol-
nych, z przedstawicielami nie-
mieckich organizacji wspiera-
jących współpracę pomiędzy 
rolnikami. Spotkanie miało na 
celu wymianę doświadczeń 
i dyskusję na temat wyzwań 
stojących przed rolnictwem 
w obu krajach. 

Wielkopolskie stoisko od-
wiedzili m.in. minister rolni-

ctwa i rozwoju wsi Jan Krzysz-
tof Ardanowski, minister rol-
nictwa i rozwoju wsi z Rumu-
nii Petre Daea oraz minister 
rozwoju obszarów wiejskich, 
środowiska i rolnictwa na-
szego regionu partnerskiego 
w Niemczech – Brandenburgii, 
Jörg Vogelsänger.

W 2019 roku za sprawą Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiej-
skich dziedzictwo kulinarne 
naszego regionu zostanie rów-
nież zaprezentowane podczas 
wrześniowych Dożynek Prezy-
denckich w Spale, październi-
kowych targów „Natura Food” 
w Łodzi oraz w ramach „Dnia 
Św. Marcina”, organizowane-
go tradycyjnie pod koniec roku 
w Brukseli.

Podczas targów „Grüne Woche” w Berlinie przy stoisku Wiel-
kopolski można było spróbować serów z gospodarstwa Marka 
Grądzkiego (z lewej). Obok wicemarszałek Krzysztof Grabow-
ski, Dobromiła Tenerowicz-Grądzka – żona pana Marka, szef 
sejmikowej komisji rolnictwa i prezes OSM Koło Czesław 
Cieślak oraz Rafał Gil, zastępca dyrektora Departamentu 
Gospodarki Mieniem w UMWW.
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Więcej pieniędzy na rozwój wielkopolskiej wsi
Z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim o dodatkowych funduszach dla beneficjentów PROW 
2014-2020 rozmawia Adrian Kapuściński
29 stycznia 2019 r. w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi odbyło się spot-
kanie z pana udziałem, po-
święcone dotychczasowej 
realizacji Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 przez sa-
morządy województw. Jak 
na tle innych regionów wy-
pada Wielkopolska?
– Województwo wielkopolskie 
jest liderem w Polsce pod 
względem sumy pieniędzy 
wypłaconych do końca 2018 
roku w ramach PROW 2014-
-2020. Za pośrednictwem 
ARiMR w 2018 roku wypłaci-
liśmy naszym beneficjentom 
106,5 miliona złotych. Jeśli 
chodzi o prognozy na 2019 
rok, to również plasujemy się 
w czołówce. Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego pod-
pisał dotychczas ponad 1300 
umów z beneficjentami. Kon-
sekwencją tych umów są pro-
jekty realizowane w zakresie 
budowy lub modernizacji dróg 
lokalnych, gospodarki wodno-
-ściekowej, budowy lub mo-
dernizacji targowisk, świetlic, 
ochrony zabytków czy kształ-
towania przestrzeni publicz-
nej. Znaczące środki przeka-
zywane są za pośrednictwem 
lokalnych grup działania na 
wsparcie przedsiębiorczości 

na obszarach wiejskich. Dofi-
nansowujemy projekty zakła-
dające rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej oraz jej roz-
wijanie. Szereg pożytecznych 
działań na mniejszą skalę rea-
lizowanych jest dzięki grantom 
udzielanym przez LGD.
– Mówimy o wypłacaniu 
środków w ramach już za-
wartych umów. Czy droga 
do uzyskania dofinanso-
wania jest nadal otwar-
ta i czy możemy spodzie-
wać się kolejnych naborów 
wniosków?
– Ze spotkania w minister-
stwie wróciliśmy z dobrymi in-
formacjami dla wielkopolskich 
samorządów. Jesienią 2018 
roku wnioskowaliśmy o dodat-
kowe pieniądze na gospodar-
kę wodno-ściekową. Skutkiem 
tych starań jest zwiększenie 

limitu funduszy dla naszego 
województwa o blisko 8 mi-
lionów euro. Dodatkowa pula 
środków pozwoli na przepro-
wadzenie naboru wniosków, 
który planujemy ogłosić naj-
szybciej, jak będzie to możli-
we. Ogranicza nas w tym mo-
mencie brak dokumentów wy-
konawczych, które przygoto-
wuje ministerstwo.

Poza naborem na gospodar-
kę wodno-ściekową jeszcze 
w tym roku odbędzie się do-
datkowy nabór na budowę lub 
modernizację dróg lokalnych. 
Taka możliwość pojawiła się ze 
względu na oszczędności po-
przetargowe, które wystąpiły 
w ramach realizacji 150 umów 
podpisanych w sierpniu 2016 
roku. Na ten cel przeznaczy-
my około 26 milionów złotych.

Ponadto w ubiegłym roku 
rozstrzygnęliśmy konkurs 
w zakresie dofinansowania 
świetlic wiejskich i domów kul-
tury. Na liście operacji, które 
spełniły kryteria uprawniające 
do uzyskania pomocy finanso-
wej, jest 56 projektów, ale do-
stępne w roku ubiegłym środki 
pozwoliły na zawarcie jedynie 
36 umów. Podejmujemy kroki, 
aby wykorzystać rezerwy po-
wstałe w ramach innych dzia-
łań i udzielić wsparcia również 
dla tych 20 projektów ocze-

kujących na realizację. Myślę, 
że w najbliższych miesiącach 
doprowadzimy do podpisania 
wszystkich umów w tym za-
kresie.
– Do końca 2018 roku lokal-
ne grupy działania powinny 
osiągnąć tzw. kamienie mi-
lowe. Co kryje się pod tym 
pojęciem i jaką rolę odgry-
wają LGD w dystrybuowaniu 
środków z PROW 2014-2020 
na obszarach wiejskich?
–  „Kamienie milowe” to od-
powiednie wskaźniki, które 
powinny zostać zrealizowane 

przez lokalne grupy działania 
w określonym terminie. Pierw-
sze „kamienie milowe” miały 
zostać osiągnięte do końca 
2018 roku, kolejne są zakła-
dane na koniec 2021 roku. 
Wskaźniki te biorą pod uwa-
gę wartość zakontraktowa-
nych środków w ramach umów 
podpisanych z beneficjentami, 
którzy złożyli swoje wnioski 
w biurach LGD. W Wielkopol-
sce mamy 29 lokalnych grup 
działania, realizujących stra-
tegie rozwoju lokalnego przy 
wsparciu środków z PROW 

2014-2020. Niemal wszyst-
kie z nich osiągnęły „kamienie 
milowe”, z czego 9 w stopniu 
wysokim. Pod tym względem 
plasujemy się w krajowej czo-
łówce. W rezultacie spodzie-
wamy się, że województwo 
wielkopolskie otrzyma dodat-
kowe środki dla LGD do roz-
dysponowania w ramach ogła-
szanych przez nie naborów. 
Obecnie czekamy na wytycz-
ne ministerstwa odnośnie do 
wysokości zwiększonej aloka-
cji oraz sposobu jej przydzie-
lenia poszczególnym grupom.
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Inwestycje w obiekty pełniące 

funkcje kulturalne

Kształtowanie przestrzeni publicznej

Ochrona zabytków i budownictwa 

tradycyjnego

Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność 

(nabory ogłaszane przez LGD)

Wdrażanie projektów współpracy LGD

Umowy zawarte w 2018 r. pomiędzy samorządem województwa a beneficjentami PROW 
2014-2020 (łączna wartość: 66,7 mln zł). Kwoty dotyczą dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej. Opracowanie własne JR KSOW w Wielkopolsce.


