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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. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ PROW 2014-2020

Z hasłem „Polska smakuje” 
w połowie stycznia przedstawi-
ciele siedmiu województw na-
szego kraju pojechali do Berli-
na, aby promować tradycyjne,
lokalne wyroby spożywcze w ra-
mach największych na świecie
targów rolnictwa, żywności 
i ogrodnictwa „Grüne Woche”. 

Od 15 do 24 stycznia ber-
lińskie hale targowe wypełniły
się tysiącami zwiedzających,
których przyciągnęła bogata
oferta stoisk pełnych wspa-
niałych zapachów i smaków,
kolorowych roślin i nowocze-
snych maszyn rolniczych. 

Z szansy promocji na arenie
międzynarodowej regionalnej
żywności wysokiej jakości oraz
wielkopolskich tradycji kuli-
narnych skorzystali producen-
ci prowadzący działalność 
w naszym województwie. Ich
udział w imprezie umożliwiło
wsparcie organizacyjne, me-
rytoryczne oraz finansowe sa-
morządu województwa, repre-
zentowanego w Berlinie przez
kilkuosobową delegację na
czele z przewodniczącą Sej-

miku Województwa Wielko-
polskiego Zofią Szalczyk, dy-
rektorem Departamentu Pro-
gramów Rozwoju Obszarów
Wiejskich UMWW Izabelą Mro-
czek oraz dyrektorem Depar-
tamentu Rolnictwa i Rozwoju
Wsi UMWW Markiem Beerem.

Wynajem powierzchni wy-
stawienniczej sfinansowany
został ze środków Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich, na-
tomiast stoisko, pełne regio-
nalnych specjałów, zorganizo-
wał Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi UMWW.

Cenne kontakty

Wizyta delegacji z Urzędu Mar-
szałkowskiego stworzyła moż-
liwość spotkań z przedstawi-
cielami innych województw,
reprezentujących Polskę w Ber-
linie, a także reprezentantami
władz niemieckich landów
Brandenburgii i Hesji (regionów
partnerskich Wielkopolski).
Spotkania były okazją do na-
wiązania kontaktów, zacie-
śnienia współpracy i wymiany

poglądów na temat kierun-
ków rozwoju rolnictwa i ob-
szarów wiejskich.

– Duże zainteresowanie wiel-
kopolskim stoiskiem powodu-
je, że rynek tradycyjnych i zdro-
wych produktów regionalnych,

wytwarzanych na podstawie
lokalnych składników, stop-
niowo się powiększa, zachę-
cając kolejne gospodarstwa 
i zakłady do podjęcia działal-
ności w tym kierunku – pod-
kreśla wicemarszałek Krzysztof

Grabowski. – Uczestnictwo
Wielkopolski w „Grüne Woche”
jest równie istotne z punktu wi-
dzenia nawiązywania i zacie-
śniania współpracy z partnera-
mi w Polsce i za granicą. Spo-
tkania z udziałem przedstawi-
cieli naszego regionu otwiera-
ją nowe szanse i perspektywy
dla wielkopolskiej wsi.

Przy wielkopolskim stoisku,
zajmującym powierzchnię 80
m kw., zaprezentowały się fir-
my zrzeszone w Sieci Dzie-
dzictwa Kulinarnego Wielko-
polska, czyli gospodarstwa rol-
ne, zakłady przetwórstwa żyw-
ności i restauracje, które pod-
kreślają swoje powiązania z re-
gionem. Zwiedzający mieli oka-
zję zapoznać się z ofertą
smacznych i zdrowych wędlin,
wyprodukowanych według sta-
rych receptur przez Przedsię-
biorstwo Handlowo-Produk-
cyjne „Tradycyjne Jadło” Beaty
Lis. Na amatorów przetworów
z koziego mleka czekała z ko-
lei szeroka paleta serów, ser-
wowanych przez Marka Grądz-
kiego z Lwówka.

Słono i słodko

Goście naszego stoiska mogli
również skosztować tradycyj-
nych pierogów, które wyszły
spod rąk kucharzy restauracji
„Ratuszowa” we Wronkach.
Dla łasuchów Wytwórnia Lo-
dów „MIŚ” Ewy Pomes przy-
gotowała lodówkę pełną lo-
dów w kilkunastu smakach,
wytwarzanych metodą rze-
mieślniczą na bazie produk-
tów regionalnych i ekologicz-
nych. 

Okręgowa Spółdziernia Mle-
czarska w Kole postawiła na
promocję swojego sztanda-
rowego produktu, serka wiej-
skiego typu Cottage Cheese.
Z kolei gospodarstwo agrotu-
rystyczne „Naturplon” Rafała
Dendka zaprezentowało eko-
logiczne kasze i mąki oraz
przetwory owocowo-warzyw-
ne. Degustację gościom wiel-
kopolskiego stoiska umilał
zespół folklorystyczny z Koci-
ny z gminy Sośnie w powiecie
ostrowskim.

Adrian Kapuściński

Różne smaki Wielkopolski w Berlinie

Wizyta w Berlinie była okazją do spotkań przedstawicieli wo-

jewództw. Na zdjęciu od lewej: Ryszard Czerwiński – dyrek-

tor DODR we Wrocławiu, Tomasz Pilawka – radny wojewódz-

twa dolnośląskiego, Ewa Mańkowska – wicemarszałek wo-

jewództwa dolnośląskiego, Paweł Czyszczoń – dyrektor De-

partamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

UMWD, Zofia Szalczyk – przewodnicząca Sejmiku Woje-

wództwa Wielkopolskiego, Dariusz Kurzawa – wicemarszałek

województwa kujawsko-pomorskiego, Izabela Mroczek –

dyrektor Departamentu PROW UMWW, Marek Beer – dyrek-

tor Departamentu  Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW, Grzegorz

Brach – zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Euro-

pejskich UM województwa małopolskiego.
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Od wielu lat jednym z wy-
zwań, przed którymi stoi
nasz kraj, jest poprawa

infrastruktury drogowej. Z tym
niezwykle kosztownym przed-
sięwzięciem muszą zmagać
się również samorządy na
szczeblu lokalnym. W budże-
tach gmin wiejskich często
brakuje pieniędzy na zbudo-
wanie kolejnego odcinka dro-
gi czy przebudowę już istnieją-
cych. Za sprawą Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 pojawiła
się szansa dla gmin i powiatów
na uzyskanie dofinansowania
do tych zadań.

Gminy, związki międzygmin-
ne, powiaty oraz związki po-
wiatów będą mogły ubiegać
się o zwrot 63,63 proc. kwoty
kosztów kwalifikowalnych, czy-
li kosztów poniesionych na bu-
dowę lub przebudowę dróg
gminnych, powiatowych lub
wewnętrznych w miejscowo-
ściach do 5000 mieszkańców.
Łączna suma dotacji możliwa

do uzyskania przez jednego
beneficjenta to 3 mln zł. 

Istotne kryteria 

Nabór wniosków zaplanowano
na początek II kwartału 2016 r.
O tym, które aplikacje otrzymają
akceptację, zdecyduje liczba
punktów uzyskanych przez be-
neficjentów na podstawie sze-

ściu kryteriów krajowych, usta-
nowionych przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Naj-
ważniejsze z nich to podsta-
wowy dochód podatkowy gmi-
ny oraz poziom bezrobocia.
Poza tym kryteria krajowe pre-
miują operacje realizowane 
w ramach partnerstwa (np.
międzygminnego). Dodatkowe
punkty będzie można uzyskać,

jeżeli droga, będąca przed-
miotem operacji, połączy się 
z drogą wyższej kategorii.

Osobną kategorię  stanowią
kryteria specyficzne dla dane-
go województwa. W przypadku
Wielkopolski większe szanse na
uzyskanie dofinansowania
będą mieli ci beneficjenci, któ-
rzy w ramach operacji dokonają
zmiany nawierzchni drogi 

z gruntowej na asfaltową oraz
jeżeli projektowana droga po-
łączy osadę, przysiółek, kolonię
lub część miejscowości z wsią
lub dwie wsie odrębne teryto-
rialnie.

Dyskusje w regionie

– Zależy nam, aby mieszkańcy
wielkopolskich terenów wiej-

skich jak najszybciej odczuli po-
prawę stanu lokalnych dróg.
Zwiększy to ich komfort życia 
i bezpieczeństwo – powiedział
wicemarszałek województwa
Krzysztof Grabowski, otwierając
cykl grudniowych szkoleń zor-
ganizowanych przez samorząd
województwa w subregionach.
Spotkania w Lesznie, Poznaniu,
Kaliszu, Kępnie, Pile i Koninie
cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem, zgromadziły po-
nad 450 samorządowców.

Pracownicy Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich UMWW poruszyli 
w ich trakcie kwestie związane
z zasadami przyznania pomocy
na operacje budowy i moderni-
zacji dróg lokalnych. Omówiono
kryteria wyboru wniosków, for-
mularz wniosku o przyznanie po-
mocy i warunki umowy. 

Szczegółowe informacje 
o programie dostępne są na
stronie: www.prow.umww.pl 
w zakładce PROW 2014-2020. 

AKA

Nowe fundusze na drogi lokalne
W kwietniu planowany jest nabór wniosków na dofinansowanie operacji „Budowa lub modernizacja

dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020.

Dzięki dotacjom z PROW 2014-2020 poprawi się stan 

lokalnych dróg.
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Wicemarszałek Krzysztof Grabowski podczas szkoleń za-

chęcał do korzystania z pieniędzy na drogi.


