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SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Turystyczne uroki i dorobek wielkopolskich wsi 
Kolejny raz województwo wiel-

kopolskie odniosło sukces na

międzynarodowych targach

AGROTRAVEL w Kielcach. 

Samorząd województwa wiel-

kopolskiego, który reprezento-

wał wicemarszałek Krzysztof

Grabowski, przygotował swoje

stoisko podczas VII edycji Mię-

dzynarodowych Targów Tury-

styki Wiejskiej i Agroturystyki

AGROTRAVEL, odbywających

się w Kielcach od 10 do 12

kwietnia.

Najciekawsza aranżacja 

Stoisko promocyjne wojewódz-

twa o powierzchni 120 m2 wy-

konano z wykorzystaniem ele-

mentów z drewna i wikliny.

Aranżacja ekspozycji i interak-

tywne działania w postaci warsz-

tatów i pokazów oferowanych

przez wystawców reprezentują-

cych nasz region zostały doce-

nione nie tylko przez odwie-

dzających targi, ale również

przez komisję konkursową. Wo-

jewództwo wielkopolskie zajęło

pierwsze miejsce w konkursie

na najciekawsze stoisko w ka-

tegorii stoisk wielkopowierzch-

niowych. 

Tradycja i dziedzictwo 

kulinarne 

Podczas kieleckich targów pięć

lokalnych grup działania: LGD

Puszcza Notecka, LGD Dolina

Noteci, LGD Solidarni w Part-

nerstwie, LGD Kraina Trzech

Rzek oraz LGD 7 Kraina Nocy 

i Dni zaprezentowało ofertę wy-

poczynkową znajdujących się na

ich terenie gospodarstw agro-

turystycznych. Oprócz propozy-

cji spędzenia wolnego czasu na

wielkopolskiej wsi i atrakcji dla

turystów, przygotowano też dla

odwiedzających targi liczne po-

kazy i warsztaty. 

Przedstawiciele obiektu agro-

turystycznego „Olandia – Kraina

Wypoczynku i Konferencji” za-

chęcali odwiedzających stoisko

do wspólnego wypiekania i de-

korowania ciasteczek i babe-

czek. Natomiast gospodarstwo

„Polna 6” zaprezentowało pro-

fesjonalne filetowanie wędzo-

nego pstrąga, a miłośników

kultywowania tradycji wielka-

nocnych zaproszono na warsz-

taty wyrabiania baranków z ma-

sła oraz ozdabiania jajek gorą-

cym woskiem. 

Właściciele gospodarstwa

„Sycyn pod Lipą” raczyli gości

targowych słynnym sycyńskim

chlebem, a wraz z najmłodszy-

mi wypiekali bułeczki i figurki

chlebowe. Odwiedzający wiel-

kopolskie stoisko mieli rów-

nież wyjątkową okazję do wzię-

cia udziału w warsztatach wy-

platania koszyków z wikliny 

w towarzystwie Macieja Pawla-

ka, mistrza plecionkarstwa z No-

wego Tomyśla, oraz wykonania

własnych glinianych dzbanecz-

ków wraz z garncarzem z pra-

cowni garncarskiej rodziny Dzie-

ciątkowskich. 

Wśród targowych propozycji

znalazły się też pokazy druków

ludowych prowadzone przez Izbę

Historyczno-Regionalną i war-

sztaty wykonania breloczków

gipsowych z odciskiem palca,

malowania toreb ekologicznych

czy robienia zakładek do książek

według własnych pomysłów 

z udziałem pań z gospodarstwa

„Luliraj”. „Karczma Kaliska” pre-

zentowała ofertę gospodarstwa

łączącą dziedzictwo kulinarne 

i promocję zdrowia z różnorod-

nymi formami rekreacji.

Ponadto, na scenie zapre-

zentowały swój repertuar wiel-

kopolskie zespoły: Zespół z Ko-

ciny, Zespół Folklorystyczny „Li-

skowianie” i Kapela Ludowa

„Liskowianie” oraz Zespół Pie-

śni i Tańca „Gorzyczanie” wraz

z Kapelą Furmany z Gorzyc

Wielkich. 

Atrakcją, która wzbudzała

bardzo duże zainteresowanie

wśród gości targowych, był po-

kaz tworzenia rzeźby orła w wy-

konaniu Eugeniusza Tacika 

– rzeźbiarza z Binina. Rzeźba zo-

stała przekazana przez Krzysz-

tofa Grabowskiego w prezencie

marszałkowi województwa świę-

tokrzyskiego. 

– Z przyjemnością uczest-

niczyłem w tegorocznych tar-

gach AGROTRAVEL i z wielkim

zaszczytem odebrałem na-

grodę. Zwycięstwo w konkur-

sie na najciekawsze stoisko

jest wyrazem uznania dla co-

dziennej pracy i społecznych

inicjatyw podejmowanych

przez lokalne grupy działania

oraz gospodarstwa agrotury-

styczne. Bez ich udziału i za-

angażowania nie moglibyśmy

zaprezentować turystycznego

potencjału tkwiącego w wiel-

kopolskiej wsi i jej mieszkań-

cach – tak swoje słowa po-

dziękowania wyraził uczestni-

kom targów Krzysztof Gra-

bowski.
Dominika Milczarek-Bortnowska

Wielkopolska reprezentacja podczas Międzynarodowych Tar-

gów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015.

F
O
T
. 
A
R
C
H
IW

U
M
 D
O
W
 U
M
W
W

Szansa dla rolnictwa i obszarów wiejskich

15
kwietnia na terenie

Międzynarodowych

Targów Poznańskich

odbyła się konferencja pn.

„PROW 2014-2020. Nowe szan-

se rozwoju wielkopolskiej wsi”.

Jej uczestnikom zaprezentowa-

no m.in. możliwości wsparcia roz-

woju obszarów wiejskich w ra-

mach nowej unijnej perspektywy

finansowej i realizacji Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014-2020. 

Na spotkanie przybyło ponad

400 osób: starostów, burmi-

strzów, wójtów, przedstawicieli

lokalnych grup działania, lokal-

nych grup rybackich oraz insty-

tucji zajmujących się realizacją

działań wpływających na rozwój

obszarów wiejskich, z wykorzy-

staniem pieniędzy unijnych.

– Wielkopolska osiągnęła 

w Polsce pozycję lidera we

wdrażaniu PROW. Nie byłoby to

możliwe bez dobrej współpracy

i zaangażowania z państwa

strony. Serdecznie za to dzię-

kuję! – podkreślił, otwierając

konferencję, gospodarz spo-

tkania wicemarszałek Krzysztof

Grabowski.

Na co będą pieniądze? 

Prelegentami podczas konfe-

rencji zorganizowanej przez sa-

morząd województwa wielko-

polskiego, w ramach realizacji

zadań Krajowej Sieci Obszarów

Wiejskich, byli przedstawiciele

Ministerstwa Rolnictwa i Roz-

woju Wsi, Agencji Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa

oraz Urzędu Marszałkowskiego

w Poznaniu. 

Zastępca dyrektora Depar-

tamentu Rozwoju Obszarów

Wiejskich w Ministerstwie Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi Bartosz

Szymański przekazał w swoim

wystąpieniu informacje o pla-

nowanych naborach wniosków

na realizację inwestycji doty-

czących budowy mikroinstala-

cji prosumenckich, realizowa-

nych w ramach działania „Pod-

stawowe usługi dla gospodar-

ki i ludności wiejskiej” PROW

2007-2013. Zaprezentował

także zakres działań samorzą-

dowych w ramach PROW

2014-2020 oraz wskazał waż-

ne kwestie dotyczące możli-

wości pozyskania funduszy 

w nowej perspektywie finan-

sowej na przedsięwzięcia po-

dejmowane przez lokalne gru-

py działania w ramach progra-

mu LEADER. 

Harmonogram przygotowań

w zakresie obsługi działań ob-

jętych PROW na lata 2014-

-2020, skierowanych do be-

neficjentów indywidualnych,

zaprezentował Krzysztof Koło-

dziejak, zastępca dyrektora De-

partamentu Działań Delego-

wanych Agencji Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Warszawie. 

Z kolei zastępca dyrektora

wielkopolskiego oddziału Agen-

cji Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa Aneta Nene-

man przedstawiła najważniejsze

działania rolnicze w ramach

PROW 2014-2020.

Ponadto, podczas konfe-

rencji zwrócono uwagę na naj-

częściej pojawiające się błędy

w procesie zamówień publicz-

nych oraz najważniejsze za-

gadnienia dotyczące ich wery-

fikacji.

Partnerstwo w działaniu 

–  Stoją przed nami nowe szan-

se rozwoju wielkopolskiej wsi.

To, jak te szanse wykorzystamy,

w dużej mierze zależy od nas

wszystkich. Ze swojej strony za-

pewniam, że dołożymy wszel-

kich starań, aby każdego dnia

dbać o dynamiczny rozwój Wiel-

kopolski – zadeklarował Krzysz-

tof Grabowski, zachęcając jed-

nocześnie do dalszej współ-

pracy z samorządem woje-

wództwa wielkopolskiego.

Poruszone podczas konfe-

rencji zagadnienia wzbudziły

duże zainteresowanie wśród

zaproszonych gości. Wydarze-

nie było okazją do dyskusji 

i wymiany cennych informacji

oraz doświadczeń dotyczących

kończącego się programu

PROW 2007-2013 oraz przy-

szłych działań w ramach nowej

perspektywy PROW 2014-

-2020.  

Na stronie www.prow.umww.pl

oraz www.wielkopolskie.ksow.pl

zamieszczono prezentacje z po-

znańskiej konferencji. 
Dominika Milczarek-Bortnowska

Wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski z przedstawicielami wielkopolskich 

samorządów.

F
O
T
. 
A
R
C
H
IW

U
M
 D
O
W
 U
M
W
W
 

Polska ma do dyspozycji 13,5 mld euro w ramach nowego unijnego budżetu PROW 2014-2020. 


