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Agrotravel 2014

W dniach 11-13 kwietnia 
w Kielcach odbędą się VI Mię-
dzynarodowe Targi Turystyki
Wiejskiej i Agroturystyki Agro-
travel 2014. Urząd Marszał-
kowski będzie współorganiza-
torem stoiska promującego
województwo wielkopolskie. 

Rolnik Roku

23 marca w Sali Ziemi na te-
renie MTP w Poznaniu odbę-
dzie się podsumowanie kon-
kursu „Wielkopolski Rolnik
Roku”. W przedsięwzięcie za-
angażowane są dwa marszał-
kowskie departamenty: Pro-
gramów Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

PROW – ekspres 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Departamentu

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje inicjatywę pod nazwą

„Wielkopolski Klub Fotograficzny”. Przedsięwzięcie ma promować do-

bre praktyki w wykorzystaniu pieniędzy unijnych.

Kolejne nadesłane do UMWW zdjęcia ukazują m.in. instalację nowo-

czesnego infokiosku z dużym ekranem i nakładką dotykową, 

a także przygotowanie i uruchomienie oprogramowania oraz prezen-

tacji zawierającej panoramę sferyczną krypty w Muzeum „Zamek Opa-

lińskich” w Sierakowie. Inwestycję zrealizowano za pośrednictwem Lo-

kalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” w ramach „małych projek-

tów”. 

Dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

-2013 powstał film pokazujący wydobycie sarkofagów wraz 

z prezentacją ciekawostek historycznych o regionie. W ramach przed-

sięwzięcia wykonano również specjalną aranżację oświetleniową

krypty, w której znajdują się unikatowe sarkofagi (na zdjęciu).

Zachęcamy do nadsyłania zdjęć i fotoreportaży dotyczących wielko-

polskich obszarów wiejskich. Fotografie znajdują się na stronie

www.wielkopolskie.ksow.pl oraz www.prow.umww.pl, gdzie zamieszczono

też warunki uczestnictwa w „Wielkopolskim Klubie Fotograficznym”.
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Wielkopolski Klub Fotograficzny

Wramach PROW na lata
2007-2013 Departa-
ment Programów Roz-

woju Obszarów Wiejskich
UMWW realizuje działania po-
dzielone na cztery osie. Czwar-
tą oś stanowi LEADER, które-
go celem jest przede wszyst-
kim budowanie kapitału spo-
łecznego wsi poprzez aktywi-
zację mieszkańców oraz two-
rzenie nowych miejsc pracy na
obszarach wiejskich i lepsze
zarządzania lokalnymi zaso-
bami.

LEADER jest oddolnym, part-
nerskim podejściem do roz-
woju obszarów wiejskich, re-
alizowanym przez lokalne gru-
py działania, polegającym na

opracowaniu przez społecz-
ność wiejską lokalnej strategii
rozwoju oraz realizacji wynika-
jących z niej innowacyjnych
projektów, łączących zasoby
ludzkie, naturalne, kulturowe,
historyczne, itp. LGD to part-
nerstwa składające się z przed-
stawicieli trzech sektorów: pu-
blicznego, gospodarczego,
społecznego. 

W ramach działania Wdra-
żanie LSR w osi czwartej sa-
morząd województwa wielko-
polskiego realizuje dwa zada-
nia: „małe projekty” oraz „od-
nowę i rozwój wsi”. W pierw-
szym z nich można realizować
projekty dotyczące w szcze-
gólności lokalnego dziedzic-

twa, imprez kulturalnych, hi-
storycznych, rozwijania tury-
styki, powstawania, przetwa-
rzania i wprowadzania pro-
duktów i usług opartych na lo-
kalnych zasobach oraz inne
przedsięwzięcia z zakresu pod-
noszenia świadomości spo-
łeczności lokalnej (tj. edukację,
warsztaty). 

„Małym projektem” jest
m.in. budowa punktu widoko-
wego na wzgórzu Bałczyna 
w Rogaszycach w powiecie
ostrzeszowskim, który łączy
funkcje rekreacyjne i eduka-
cyjne. Na szczycie został za-
instalowany kamienny stół 
z zegarem słonecznym i ław-
kami. Inwestycja zapoczątko-

wała zagospodarowanie Wzgórz
Ostrzeszowskich, na terenie
których przebiegają liczne szla-
ki piesze i rowerowe, umożli-
wiające turystom podziwianie
panoramy ziemi ostrzeszow-
skiej.

Ciekawym przykładem wy-
korzystania wsparcia unijnego
jest również „Szlak Księżnej
Anny” wokół Krajenki. Projekt
upowszechnia atrakcyjne miej-
sca turystyczne i historyczne 
w gminie. Szczególną uwagę
poświęcono zabytkom i wy-
kopaliskom archeologicznym,
a szlak podzielono na dwie tra-
sy. „Mała trasa” obejmuje cie-
kawe miejsca i obiekty w sa-
mej Krajence, m.in.: pałac

Sułkowskich, kościół pw. św.
Anny, młyn nad Głomią, Rynek,
plac Jana Pawła II czy cmen-
tarz żydowski. Druga trasa,
tzw. Klucz Krajeński prowadzi
m.in. przez folwark krajeński,
osadę młyńską w Leśniku oraz
wsie Podróżna i Śmiardowo
Krajeńskie z folwarkami. Dofi-
nansowanie obejmowało pro-
jekt, wykonanie i montaż dwu-
nastu tablic edukacyjno-infor-
macyjnych.

Kolejnym przykładem „ma-
łego projektu” jest utworzenie
plenerowej siłowni w miejsco-
wości Budzyń. Celem projektu
było umożliwienie aktywnego
spędzania wolnego czasu i re-
kreacji mieszkańcom wsi i tu-

rystom. Dla chętnych do za-
bawy i poprawy sprawności fi-
zycznej zamontowano: drabin-
kę i podciąg do nóg, wyciąg
górny, surfer-wahadło, twister
i stepper, wioślarza oraz pra-
sę nożną. Przyrządy wykonano
z materiałów najwyższej jako-
ści, zapewniając zarówno es-
tetyczny wygląd, jak i trwałość
oraz solidność urządzeń.

– Dzięki pieniądzom z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 sko-
rzystali nie tyko mieszkańcy
gmin, ale także turyści coraz
liczniej odwiedzający obszary
wiejskie – podkreśla członek
zarządu województwa Tomasz
Bugajski.

Projekty dla mieszkańców i turystów
Punkt widokowy na wzgórzu Bałczyna w Rogaszycach, znaki na „Szlaku Księżnej Anny” wokół

Krajenki i plenerowa siłownia w Budzyniu – to przykłady unijnych inwestycji na wsi.

„Szlak Księżnej Anny” ma upowszechniać atrakcyjne miejsca turystyczne i historyczne 

w gminie Krajenka. Na zdjęciu kościół pw. św. Anny.
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Punkt widokowy na wzgórzu Bałczyna w Rogaszycach, wyposażony m.in. w zegar słoneczny,

to jeden z przykładów „małych projektów”.


