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SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

16 maja w ogrodach Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, podczas
pikniku „Poznaj dobrą żyw-
ność”, odbyło się uroczyste
ogłoszenie wyników I edycji
ogólnopolskiego konkursu
„Mój rynek – Mój produkt
2015”. 

Do wojewódzkiego etapu
konkursu „Mój Rynek – Mój
Produkt 2015” zgłoszono pięć
produktów, które sprzedawane
są na lokalnych targowiskach:
mozaika golonkowa koźmiec-
ka – targowisko w Koźminku,
miód od Kulmy – targowisko 
w Nekli, ziemniaki jadalne 
od producenta – targowisko 
w Rogoźnie oraz wędzonka za-
górowska i chleb żytni z tar-
gowiska w Zagórowie. 

W warszawskim pikniku „Po-
znaj dobrą żywność” wzięli
udział laureaci wielkopolskie-
go etapu konkursu, których
produkty zostały ocenione
przez wojewódzką kapitułę
konkursową jako najbardziej
odpowiadające wymogom pod
względem smaku i zapachu,
wyglądu, lokalnego pochodze-

nia i związków z tradycją wy-
twarzania, a także lokalną kul-
turą. Swoje produkty w War-
szawie mieli okazję zaprezen-
tować Andrzej i Tomasz Kul-
mowie z gminy Nekla – przed-
stawiciele rodzinnej firmy „Mio-
dy od Kulmy” oraz Wojciech
Stasiak – współwłaściciel „Ma-
sarni Koźminek”, któremu to-
warzyszyli przedstawiciele
„LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”. 

Wszyscy laureaci etapu wo-
jewódzkiego konkursu ode-
brali z rąk ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi Marka Sawickie-
go pamiątkowe „złote jabłka”,
dyplomy oraz upominki. 

Plenerowe wydarzenie cie-
szyło się dużym zaintereso-
waniem nie tylko wśród war-
szawiaków, ale przede wszyst-
kim wśród wytwórców lokal-
nych produktów z całego kra-
ju. Udział wielkopolskich pro-
ducentów w tym przedsię-
wzięciu stanowił niewątpliwie
dobrą okazję do zaprezento-
wania swoich wyrobów i po-
zwolił na ich ciekawą promo-
cję na forum wojewódzkim i
k r a j o w y m .

Złote jabłka dla laureatów
kulinarnego konkursu

Urzędnicy z Chorwacji podpa-
trywali wielkopolskie dokona-
nia w zakresie rozwoju ob-
szarów wiejskich.

20 maja odbyło się spotka-
nie wicemarszałka Krzysztofa
Grabowskiego z przedstawi-
cielami chorwackiej delegacji
z Żupanii Vukovarsko-Srijem-
skiej. Dyskutowano m.in. na
temat rolnictwa i rozwoju ob-
szarów wiejskich. Dużo uwagi
poświęcono też wielkopolskim
doświadczeniom we wdrażaniu
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, działalności lokal-
nych grup działania oraz przy-
gotowaniom do wdrażania no-
wej unijnej perspektywy fi-
nansowej.  

Przyjazd oficjalnej delegacji
z chorwackiego regionu po-
przedził staż przedstawicielek
administracji żupanii vukovar-
sko-srijemskiej w ramach 

I edycji programu „Wielkopol-
ska Akademia Samorządno-
ści”. Trzy tygodnie spędzone 
w naszym regionie obfitowały 
w liczne spotkania i prezenta-
cje, poświęcone wielkopolskim
doświadczeniom we wdrażaniu
unijnych programów.

Szczególnie ważne były
kwestie dotyczące rozwoju
obszarów wiejskich i realizo-
wanych na wsi projektów,
przyczyniających się między
innymi do poprawy jakości
życia i aktywizacji lokalnych
społeczności.

Stażystki wzięły m.in. udział
w wizycie studyjnej w LGD „Kra-
ina Trzech Rzek”, stanowiącej
przykład skutecznego wykorzy-
stania pieniędzy UE na rzecz
rozwoju i aktywizacji miesz-
kańców obszarów wiejskich.

Z kolei podczas spotkania 
w Departamencie Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
UMWW stażystki uzyskały
praktyczną wiedzę dotyczącą
wdrażania w Wielkopolsce
PROW 2007-2013 oraz pro-
gramu operacyjnego „Zrów-
noważony rozwój sektora ry-
bołówstwa i nadbrzeżnych ob-
szarów rybackich 2007-2013”. 

Pracownicy departamentu
przeprowadzili także krótkie
warsztaty z wypełniania wnio-
sków o przyznanie pomocy 
i o płatność, tj. dokumentów,
które musi złożyć każdy be-
neficjent programu.         JW

Co pokazać gościom z Chorwacji?

Spotkanie wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego z przed-

stawicielami chorwackiej delegacji z żupanii vukovarsko-

-srijemskiej.
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Wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski, który
był gospodarzem spo-

tkań w Urzędzie Marszałkow-
skim w Poznaniu, podpisał 
z włodarzami 38 gmin łącznie
56 umów na kwotę przekra-
czającą 14 mln zł. Finanso-
wanie tych projektów pochodzi
jeszcze z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. 

Są to jedne z ostatnich
umów i pieniędzy z poprzed-
niego okresu programowania.
Fundusze europejskie, prze-
znaczone na rozwój terenów
wiejskich z województwa wiel-
kopolskiego, zostały już bo-
wiem w zdecydowanej więk-
szości wykorzystane. 

Wsparcie dla gmin 

Wśród dofinansowanych te-
raz przedsięwzięć znalazły się
m.in.: rozbudowa ośrodka wy-
poczynkowego w Gołuchowie
wraz z infrastrukturą rekre-
acyjno-sportową, rozbudowa 
i modernizacja strażnicy OSP 
z przeznaczeniem na świetlicę
wiejską w miejscowości My-

cielin w powiecie kaliskim oraz
projekt gminy Brudzew w po-
wiecie tureckim pn. „W cieniu
Galewskiej Góry Przemienie-
nia” – rewitalizacja historycz-
nej części Wzgórza Galew-
skiego i remont dachu ko-
ścioła. 

Z tej ostatniej szansy pozy-
skania funduszy unijnych sko-
rzystała także gmina Oborniki,
podpisując pięć umów na do-
finansowanie realizacji inwe-
stycji na swoim terenie. 

Nowe szanse dla wsi 

Realizacja projektów w ra-
mach PROW na lata 2007-
-2013 umożliwiła rozwój tere-
nów wiejskich, wspomagała
oddolne inicjatywy społeczne,
wpływała na wzrost atrakcyj-
ności turystycznej i inwesty-
cyjnej wsi, a także umożliwia-
ła kultywowanie oraz zacho-
wanie dziedzictwa kulturowego
i kulinarnego wielkopolskich
obszarów wiejskich. 

Szanse na dalszy rozwój rol-
nictwa i terenów wiejskich stwa-
rza również nowa unijna per-
spektywa PROW 2014-2020, 
w ramach której Polska ma do
dyspozycji 13,5 mld euro. 

– Planuje się, że jeszcze 
w 2015 roku ogłoszone zo-
staną pierwsze konkursy w ra-
mach działań wdrażanych
przez samorząd województwa
– podsumował spotkania z be-
neficjentami Krzysztof Gra-
bowski.                        DMB

PROW 2007-2013 na finiszu
8 i 22 maja podpisano kolejne umowy o przyznanie pomocy 

z przedstawicielami wielkopolskich gmin i parafii w ramach

działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013. 

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski i burmistrz Nowych Skalmierzyc Bożena Budzik 

podpisują umowę o dofinansowanie projektu z PROW.
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28 maja w siedzibie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie odby-
ło się uroczyste podpisanie
umów delegowania zadań
agencji płatniczej dla samo-
rządów województw w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020. 

Umowę powierzającą reali-
zację zadań agencji płatniczej
w ramach PROW na lata 2014-
-2020 dla samorządu woje-
wództwa wielkopolskiego pod-
pisali wicemarszałek Krzysztof
Grabowski oraz Andrzej Gross,

prezes Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa 
w Warszawie.

– Parafowanie umowy po-
zwoli na realizację działań ta-
kich jak podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach
wiejskich, inwestycje w środki
trwałe oraz wsparcie dla roz-
woju lokalnego w ramach ini-
cjatywy LEADER – zapowiada
Krzysztof Grabowski.

Przypomnijmy, że budżet
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
wynosi 13,5 mld euro. DMB

Samorządy podpisały umowy 

Umowę podpisali wicemarszałek Krzysztof Grabowski 

i prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w Warszawie Andrzej Gross.
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