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Gala „Wielkopolski Rolnik Roku” 

W dniu 22 marca w Sali Ziemi na terenie Mię-

dzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się

uroczysta gala podsumowująca XVI edycję kon-

kursu „Wielkopolski Rolnik Roku”. W organizację

tego wydarzenia zaangażowane są Departa-

ment Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Departament

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu

Marszałkowskiego w Poznaniu. Na zdjęciu wy-

stąpienie wicemarszałka województwa  Krzysztofa

Grabowskiego podczas ubiegłorocznej gali.

Konferencja dla beneficjentów 

Departament Programów Rozwoju Obszarów

Wiejskich UMWW planuje zorganizować w kwiet-

niu konferencję dla obecnych beneficjentów

PROW 2007-2013 i przyszłych wnioskodawców

z PROW 2014-2020 z terenu województwa wiel-

kopolskiego. Podczas spotkania przedstawione

zostaną możliwości pozyskania eurofunduszy

na projekty z wykorzystaniem odnawialnych źró-

deł energii, informacje o działaniach w ramach

PROW 2014-2020. Szczegóły, termin oraz for-

mularz zgłoszeń dostępne będą na stronie

www.prow.umww.pl.

Targi Agrotravel 2015 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów

Wiejskich rozpoczął przygotowania do udziału

Wielkopolski w VII Międzynarodowych Targach Tu-

rystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

2015, które odbędą się w Kielcach w dniach 10-

-12 kwietnia. Na naszym stoisku tradycyjnie będą

prezentowane i promowane atrakcje turystycz-

ne wielkopolskiej wsi.

Dni otwarte funduszy europejskich

W dniach 7-10 maja po raz drugi zorganizo-

wana zostanie ogólnopolska akcja promocyj-

na pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

Aby wziąć udział w II edycji, wystarczy jedne-

go dnia „otworzyć” swój zrealizowany przy

udziale pieniędzy unijnych projekt dla miesz-

kańców regionu. Formularz zgłoszeniowy oraz

regulamin dostępny jest na stronie www.dnio-

twarte.eu.

PROW-ekspres
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Ministerstwo Rolnictwa i Roz-

woju Wsi przygotowuje dla be-

neficjentów zmiany w działaniu

„Podstawowe usługi dla go-

spodarki i ludności wiejskiej”. 

Jeszcze w tym roku planowa-

ny jest dodatkowy nabór wnio-

sków na realizację inwestycji

proekologicznych z wykorzysta-

niem odnawialnych źródeł ener-

gii na obszarach wiejskich. Pie-

niądze unijne będą dostępne dla

beneficjentów w ramach osi 3:

„Jakość życia na obszarach

wiejskich i zróżnicowanie go-

spodarki wiejskiej”, działanie

„Podstawowe usługi dla gospo-

darki i ludności wiejskiej”. 

Skierowanie pieniędzy na

to działanie wynika z przesu-

nięcia niewykorzystanych eu-

rofunduszy na „Poprawianie 

i rozwijanie infrastruktury zwią-

zanej z rozwojem i dostoso-

wywaniem rolnictwa i leśnic-

twa” w zakresie tzw. nowych

wyzwań, do których zaliczano

rozwój „zielonej” energii. 

Nowe zasady 

Projektowane przez resort

zmiany dotyczą szczegóło-

wych warunków i trybu przy-

znawania oraz wypłaty pomo-

cy finansowej na realizację

operacji związanych z budową

mikroinstalacji prosumenc-

kich, wykorzystujących lokal-

ne, odnawialne źródła energii,

w szczególności energii elek-

trycznej i cieplnej.

Docelowo o dofinansowa-

nie będą mogły ubiegać się

gminy. Poziom pomocy bę-

dzie wynosił maksymalnie 90

proc. kosztów kwalifikowal-

nych operacji, a co najmniej

10 proc. kosztów kwalifikowal-

nych pochodzić będzie z udzia-

łu środków własnych wniosko-

dawców. Maksymalna kwota

refundacji określona będzie

na poziomie pomocy „de mi-

nimis”. 

Planuje się, że wsparcie

otrzymają trzy najlepsze pro-

jekty w każdym województwie.

Pozostałe pieniądze zostaną

podzielone na współfinanso-

wanie innych operacji, w za-

leżności od liczby  uzyskanych

punktów, na podstawie kryte-

riów wskazanych w zmienio-

nym rozporządzeniu MRiRW 

z dnia 1 kwietnia 2008 roku 

w sprawie szczegółowych wa-

runków i trybu przyznawania

oraz wypłaty pomocy finanso-

wej w ramach działania „Pod-

stawowe usługi dla gospodar-

ki i ludności wiejskiej” objęte-

go Programem Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata

2007-2013. 

Beneficjenci będą zobowią-

zani do zakończenia projektu 

i złożenia wniosku o płatność

najpóźniej do 30 września

2015 roku. 

Potencjał energetyczny 

polskiej wsi 

Beneficjenci będą mogli starać

się o pieniądze unijne na zakup

urządzeń do wytwarzania ener-

gii ze źródeł odnawialnych i ich

montaż, również na nierucho-

mościach należących do osób

fizycznych. Zakupione w ra-

mach tego działania urządze-

nia będą mogły w przyszłości

zostać wykorzystane do reali-

zacji większego przedsięwzię-

cia, polegającego na utwo-

rzeniu spółdzielni energetycz-

nej z udziałem samorządu lo-

kalnego na wsi. 

Fundusze z PROW na odnawialne źródła energii

O
strów Lednicki jest jed-

nym z najważniejszych

punktów na Szlaku Pia-

stowskim. Prowadzone od po-

łowy XIX wieku badania arche-

ologiczno-historyczne dostar-

czają ciągle nowych informacji

o przeszłości tego miejsca.

Uwagę gości z całego świata

zwracają pozostałości grodu

Mieszka I i Bolesława Chro-

brego, ich pałacu i kościołów. 

Projekt pn. „Jak żyć w gro-

dzie księcia Mieszka?”, zreali-

zowany przez Muzeum Pierw-

szych Piastów na Lednicy, miał

zwiększyć atrakcyjność tury-

styczną grodu i promować dzie-

dzictwo historyczne poprzez

wyposażenie chaty wczesno-

średniowiecznej i zagrody na

podgrodziu lednickim, a także

ułatwić prowadzenie zajęć dy-

daktyczno-warsztatowych.

Lekcja historii 

Odwiedzając to magiczne i waż-

ne historycznie miejsce, zapo-

znajemy się z elementami ży-

cia codziennego w średnio-

wieczu. We wzniesionych na

terenie podgrodzia trzech

obiektach odtworzono wnę-

trza chat zielarki, tkacza, garn-

carza, woja oraz rybaka. Wy-

posażono je w drewniane me-

ble, stoły, na których znajdu-

ją się gliniane garnki, misecz-

ki i metalowe kociołki. 

Pod dachem zawieszono

pęczki ziół zebrane w różnych

porach roku, na haczykach wi-

szą ubrania z tamtego okresu.

Postawiono motki wełny 

w różnych kolorach, rozłożono

owczą wełnę w koszach oraz

wiązki lnu, ustawiono też koło

garncarskie, elementy uzbro-

jenia (przeszywanica, lamelka,

topór, włócznia, łuk ze strza-

łami) oraz wyeksponowano

sprzęty rybackie, m.in. grzę-

zidła, sieci oraz haczyki. 

Dużym zainteresowaniem

odwiedzających cieszą się

przeprowadzane tutaj lekcje

muzealne, imprezy plenerowe

czy rekonstrukcje znanych bi-

tew. 

Wsparcie unijne 

Rekonstrukcja chat, zaku-

pienie wyposażenia i pro-

wadzenie działań edukacyj-

nych w doposażonych obiek-

tach odbyło się przy wspar-

ciu unijnym, pozyskanym 

w ramach działania „Wdra-

żanie lokalnych strategii roz-

woju”, tj. małych projektów

PROW.

– Fundusze unijne z Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013

umożliwiały podejmowanie od-

dolnych inicjatyw zmierzają-

cych do ocalenia i kultywowa-

nia naszego dziedzictwa kul-

turowego, a także rozwijanie

turystyki i wprowadzanie pro-

duktów i usług opartych na lo-

kalnych zasobach – mówi wi-

cemarszałek województwa

wielkopolskiego Krzysztof Gra-

bowski. 

Jak żyć w grodzie księcia Mieszka?
Udział w festynie archeologiczno-historycznym na Ostrowie Lednickim pozwala przenieść się 

w czasie i poznać warunki życia w początkach państwowości Polski. 

Dzieci i młodzież biorą udział w organizowanych na Lednicy wydarzeniach i poprzez zabawę

uczą się historii.
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