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SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
został zaakceptowany 12 grud-
nia przez Komisję Europejską.

Polska jest jednym z trzech
pierwszych państw, które za-
kończyły opracowywanie i ne-
gocjacje dokumentu progra-
mowego, określającego krajo-
we zasady wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich w per-
spektywie 2014-2020. Budżet
przyjętego programu wynosi
ponad 13,5 mld euro, w tym
pieniądze UE stanowią 8,6
mld euro, a krajowe środki pu-
bliczne – 4,9 mld euro. 

PROW 2014-2020 koncen-
trować się będzie przede

wszystkim na realizacji celów
związanych z poprawą konku-
rencyjności rolnictwa, zrówno-
ważonym zarządzaniem zaso-
bami naturalnymi i działaniami
w dziedzinie klimatu oraz zrów-
noważonym rozwojem teryto-
rialnym obszarów wiejskich.

Na co pieniądze?

Do zadań samorządu woje-
wództwa wielkopolskiego, jako
instytucji wdrażającej PROW,
będzie należało przyjmowanie
wniosków o przyznanie pomo-
cy, wniosków o płatność oraz
czynności kontrolne działań
objętych programem. 

Dofinansowane zostaną in-
westycje w środki trwałe, a po-
przez scalanie gruntów rol-
nych i leśnych – przedsięwzię-
cia poprawiające strukturę ob-
szarową gospodarstw. W ra-
mach działania „Podstawowe
usługi i odnowa miejscowości
na obszarach wiejskich” wspie-
rane będą projekty przyczy-
niające się do poprawy wa-
runków życia i prowadzenia
działalności gospodarczej. Re-
alizowane one będą poprzez
trzy poddziałania. 

Pierwsze dotyczyć będzie in-
westycji związanych z energią
odnawialną i małą infrastruk-
turą, w tym budową i moder-

nizacją dróg lokalnych oraz
gospodarką wodno-ściekową.
W ramach drugiego poddzia-
łania możliwe będzie tworzenie
i modernizacja targowisk i in-
nych obiektów handlowych,
gdzie rolnicy będą mogli sprze-
dawać produkty wytworzone
w gospodarstwie. 

By zapewnić odpowiednie
warunki do organizowania i an-
gażowania społeczności wiej-
skiej w wydarzenia artystyczne,
kulturalne czy integracyjne,
wspierane będą również inwe-
stycje w obiekty pełniące funk-
cje kulturalne. 

Celem trzeciego poddziała-
nia jest dofinansowanie badań

i inwestycji związanych z po-
prawą stanu dziedzictwa kul-
turowego, ochroną zabytków 
i budownictwa tradycyjnego. 

Z kolei rozwój lokalny w ra-
mach inicjatywy LEADER obej-
mować będzie wsparcie przy-
gotowawcze, wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju i pro-
jektów współpracy oraz dofi-
nansowanie kosztów bieżą-
cych i aktywizacji.

Czekają na ustawy

Obecnie Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi prowadzi
prace nad przygotowaniem le-
gislacji krajowej (ustaw i roz-

porządzeń wykonawczych).
Najwcześniej z przedstawio-
nego zakresu zostanie uru-
chomione „Wsparcie przygo-
towawcze” dla lokalnych grup
działania. Planuje się, że na-
stąpi to pod koniec pierwsze-
go półrocza 2015 r. Nato-
miast wybór lokalnych strate-
gii rozwoju realizowanych przez
lokalne grupy działania musi
nastąpić maksymalnie w ter-
minie 2 lat od przyjęcia umo-
wy partnerstwa, czyli do 23
maja 2016 r. 

Więcej szczegółowych infor-
macji dotyczących PROW 
można znaleźć na stronie
www.prow.umww.pl.

Nowy PROW na lata 2014-2020 już zatwierdzony

Grüne Woche (Zielony Ty-
dzień) to największe na
świecie targi rolnictwa,

żywności i ogrodnictwa, które
od 1926 r. organizowane są na
terenie Targów Berlińskich. 
W tym roku trwały od 16 do 25
stycznia. Przez 10 dni na 124
tys. m kw. swoją ofertę poka-
zywali wystawcy z ponad 70
krajów.

Obecność Wielkopolski na
tym najważniejszym branżo-
wym spotkaniu przyczyniła się
do promocji producentów lo-
kalnej żywności, produktów re-
gionalnych i tradycyjnych oraz
propagowania kulinarnych tra-
dycji kultywowanych na ob-
szarach wiejskich. Producenci,
którzy prezentowali wysokiej ja-
kości regionalne produkty, byli
swoistą wizytówką naszego re-
gionu. Większość z nich jest
zrzeszona w Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Wielkopolska. 

Gospodarze naszego stoiska
przygotowali prawdziwą ucztę
dla koneserów zdrowego i do-
brego jedzenia, podczas której
przedstawiciele wielkopolskich
firm zachęcali do degustacji
swoich produktów. 

Samorząd województwa re-
prezentował w Berlinie wice-
marszałek Krzysztof Grabowski,
a za przygotowanie wielkopol-
skiego stoiska odpowiadał De-
partament Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi UMWW. Wynajem części
powierzchni wystawienniczej

dla naszego regionu został sfi-
nansowany przez Sekretariat
Regionalny Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich w ramach
realizacji planu na lata 2014-
-2015. 

Bogactwo smaków 

Wystawcy starali się zadowolić
różne gusta smakoszy. Można
było skosztować wędlin wy-
twarzanych w sposób trady-
cyjny, z wielkopolskich surow-
ców, oferowanych przez firmę
„Tradycyjne Jadło”. Obiekt Rol-
ny „Linie” – Marek Grądzki ra-
czył miłośników kozich serów
produktami na bazie mleka
niepasteryzowanego, pocho-
dzącego od kóz żywionych 

w okresie pastwiskowym wy-
łącznie zielonką z własnych
ekologicznych łąk. Sery te
powstają w wyniku szczepie-
nia szlachetnymi kulturami
bakterii, a następnie mleko
jest ścinane oryginalną pod-
puszczką roślinną lub zwie-
rzęcą. 

Nie mogło też zabraknąć na
naszym regionalnym stoisku
najbardziej znanego na rynku
serka wiejskiego typu „Cot-
tage Cheese”, produkowane-
go przez nowoczesną Okrę-
gową Spółdzielnię Mleczarską
w Kole. Z kolei Średzka Spół-
dzielnia Mleczarska „Jana”
oferowała doskonałej jako-
ści mleko i przetwory mlecz-
ne. 

Promocja specjałów

Współuczestniczenie w takich
wydarzeniach to szansa na po-
kazanie regionalnych produk-
tów potencjalnym nabywcom.
Wśród wystawców obecna była
m.in. mała wielkopolska firma
„Cameleon”, zajmująca się tło-
czeniem olei na zimno z nasion
posiadających certyfikaty „Bio”,
uprawianych przez wielkopol-
skich rolników (len, rzepak,
lnianka). Natomiast właścicie-
le gospodarstwa agrotury-
stycznego „Sycyn pod Lipą”
serwowali uczestnikom targów
słynny sycyński chleb, przed-
stawiając sposób jego pro-
dukcji, polegający na wypie-
kaniu go w tradycyjnym piecu

chlebowym. Ciasto wyrabiane
jest na naturalnym zakwasie, 
a pieczywo żytnie nie zawiera
drożdży. 

Na tych, którzy odwiedzili
stoisko Wielkopolski, czekała
również słodka niespodzian-
ka. Wytwórnia Lodów „Miś”
Ewy Pomes częstowała lodami
wytwarzanymi na bazie pro-
duktów regionalnych i ekolo-
gicznych.

Rozmowy o rolnictwie 

W trakcie targów, na zapro-
szenie koordynatora polityki
rolnej Hesji Joachima Die-
snera, odbyło się spotkanie 
z wicemarszałkiem Krzyszto-
fem Grabowskim. Rozmawia-

no przede wszystkim o rozwoju
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolska, o dotychczaso-
wej współpracy Hesji i nasze-
go regionu oraz o planach na
przyszłość. 

Targi w Berlinie są okazją do
prezentacji krajów i regionów,
a także miejscem spotkań
partnerów z branży spożyw-
czej, ogrodniczej, turystycz-
nej oraz specjalistów z zakre-
su rozwoju obszarów wiej-
skich. Udział w tym wydarzeniu
był niewątpliwie okazją do wy-
miany doświadczeń, upo-
wszechnienia dobrych praktyk
i nawiązania współpracy 
z partnerami z zagranicy. Go-
ście mogli porównać smak
regionalnych potraw z całego
świata oraz zapoznać się z naj-
nowszymi osiągnięciami w za-
kresie rolnictwa, turystyki 
i agroturystyki.

Program targów wzbogaciły
też liczne wykłady, których te-
matem były m.in. zagadnienia
z dziedziny rolnictwa i ogrod-
nictwa, dotyczące zapotrzebo-
wania na surowce i ekologicz-
ną energię.

Duże zainteresowanie wiel-
kopolskich przedsiębiorców
udziałem w tej międzynarodo-
wej wystawie producentów 
i przetwórców żywności jest
dowodem na to, że lokalne
produkty odgrywają coraz
większą rolę i tworzą potencjał
kulinarny regionu.

Kulinarna odsłona Wielkopolski w Berlinie
Tegoroczna polska prezentacja produktów regionalnych na międzynarodowych targach Grüne
Woche w Berlinie objęła 120 firm z dziewięciu województw, w tym z Wielkopolski. 

Spotkanie koordynatora polityki rolnej Hesji Joachima
Diesnera z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego
Krzysztofem Grabowskim.
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Firma „Tradycyjne Jadło” ze Środy Wlkp. może pochwalić się
wieloma wyrobami zarejestrowanymi na liście produktów 
tradycyjnych.


