
Konferencja podsumowująca wdrażanie podejścia LEADER w ramach PROW 2007-2013 na 
obszarze Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" 

 

20 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Klasztoru Ojców Paulinów w Brdowie, gmina Babiak 
odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 na obszarze działania Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". 

Konferencję otworzyli Prezes Stowarzyszenia Jarosław Felczyński, Wójt Gminy Babiak 
Wojciech Chojnowski oraz Przeor Klasztoru Ojców Paulinów w Brdowie ojciec Waldemar Pastusiak. 

W pierwszej części spotkania włodarze gmin członkowskich Stowarzyszenia "Wielkopolska 
Wschodnia", tj. Babiaka, Dąbia, Grzegorzewa, Koła, Kramska, Krzymowa, Olszówki, Sompolna i 
Wierzbinka przedstawili w jakim stopniu poszczególne samorządy korzystały ze wsparcia środków 
LEADER przedstawiając przykłady najciekawszych inwestycji zrealizowanych poprzez aplikowanie 
o fundusze unijne w Stowarzyszeniu "Wielkopolska Wschodnia".  

Wszyscy przedstawiciele gmin członkowskich zgodnie podkreślali, że bez udziału w strukturach 
Lokalnej Grupy Działania nie udałoby się zrealizować wielu ważnych z punktu widzenia lokalnych 
społeczności przedsięwzięć i pomysłów, a sama idea oddolności i lokalnego charakteru podejścia 
LEADER sprawia, że jest to najbardziej efektywne i wielotorowe narzędzie do zaspokajania potrzeb 
społecznych w różnych sferach życia. 

Wszyscy zgromadzeni oprócz wysłuchania interesujących prezentacji mogli również 
posmakować lokalnych specjałów kulinarnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z: 
Ponętowa Górnego, Wierzbia, Brzeźna, Kiełczewa, Kiełczewka, a także Stowarzyszenie 
Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn, Stowarzyszenie Przyjaciół "Zakrzewiacy" oraz Klub Seniora w 
Kramsku. 

Prezentację kulinarną uświetnił pełen energii i humoru występ "Kramskiej Kapeli Podwórkowej", 
działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku. 

Ważny element konferencji stanowiły wystąpienia zaproszonych gości; Pan Marek Piślewski - 
Zastępca Kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawił aktualny stan realizacji wniosków 
złożonych w ramach działań "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej" w skali całego województwa wielkopolskiego, skupiając się 
szczególnie na tych złożonych za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia". 
Natomiast Pan Łukasz Poznaniak z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dokonał podsumowania wdrażania 
PROW 2007-2013 na obszarze województwa, w zakresie działań wdrażanych przez wielkopolski 
samorząd, a także przedstawił założenia nowej perspektywy finansowej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Podczas trwania konferencji uhonorowano również zwycięzców II edycji konkursu 
fotograficznego "Piękno LGD w obiektywie". Laureatom nagrody wręczyli Prezes Stowarzyszenia 
Jarosław Felczyński oraz członek Zarządu Agnieszka Lewandowska. 

Punktem kończącym konferencję była prezentacja Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", 
którą przedstawił Prezes Jarosław Felczyński. Dokonał on podsumowania i krótkiej analizy działań i 
przedsięwzięć zrealizowanych bezpośrednio przez Lokalną Grupę Działania w obecnym okresie 
programowania. Na zakończenie podziękował wszystkim przedstawicielom gmin członkowskich, 
stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i osobom, które dotychczas w sposób aktywny uczestniczyły 
w pracach i projektach Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", wyrażając jednocześnie 
nadzieję, że nadchodząca nowa perspektywa finansowa będzie dla wszystkich równie owocnym i 
pełnym sukcesów okresem. 

 
Konferencja podsumowująca wdrażanie podejścia LEADER w ramach PROW 2007-2013 na 

obszarze Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia" była współfinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach 
realizacji osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 4.31 
"Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja". 

 
 
 
źródło: http://www.wielkopolskawschodnia.pl/aktualnosci1.php#43 

 

 


