
 

Relacja z konferencji pt. Wsparcie rozwoju infrastruktury  

na obszarach wiejskich na lata 2014-2020. 
 

W dniu 16 kwietnia 2015 r, w sali konferencyjnej Centralnej Biblioteki Rolniczej  

w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach 

wiejskich 2014-2020”, podczas której odbyło się podsumowanie Konkursu „Przyjazna Wieś” 

na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy 

wsparciu środków unijnych.  

Goście konferencji zostali przywitani przez Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, Panią Zofię Szalczyk, która uświetniła konferencję swą obecnością. 

Pierwszą prezentację wygłosiła Pani Barbara Woszczyk-Kępińska z Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej  na temat Wsparcia obszarów wiejskich w programach realizowanych 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  

Kolejnym wystąpieniem była prezentacja Pana Bartosza Szymańskiego, Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

który opowiedział o rozwoju infrastruktury wiejskiej w ramach PROW 2014-2020. 

Wystąpienie to wywołało najwięcej kontrowersji oraz pytań z racji nowego programu 

finansowania dla obszarów wiejskich.  

Z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wystąpiły Pani Agnieszka Dawydzik – Dyrektor 

Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju oraz Pani Anita Ryng – Dyrektor 

Departamentu Współpracy Terytorialnej.  Wystąpienie Pani Dawydzik bezpośrednio 

korespondowało z wystąpieniem Pana Szymańskiego. Bardziej szczegółowo opowiedziała  

o nowym programie finansowania na lata 2014-2020 z rozróżnieniem na programy krajowe  

i regionalne, zaś Pani Anita Ryng przedstawiła Programy Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej w ramach nowego finansowania.  

Po czterech wystąpieniach moderator – Krzysztof Kwatera, zaprosił wszystkich gości  

na przerwę kawową podczas, której uczestnicy mieli możliwość podyskutować  

o wygłoszonych prezentacjach.  

Po przerwie kawowej tematyka konferencji objęła tegoroczną edycję konkursu „Przyjazna 

Wieś”. Pani Justyna Piluch z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przedstawiła 

prezentacje projektów zgłoszonych do centralnego Konkursu VI edycji „Przyjazna Wieś”.  

W prezentacji nie zabrakło opisów kryteriów oceny oraz szczegółowego opisu zgłoszeń. 



Obecni przedstawiciele zgłoszonych Gmin, mieli szansę na przedstawienie się oraz 

ewentualne doprecyzowanie informacji o projektach.  

Po wystąpieniu Pani Justyny Piluch, goście mogli wysłuchać prezentacji Pani Beaty 

Szybińskiej z Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci  Obszarów Wiejskich, która dokonała 

podsumowania centralnego etapu Konkursu „Przyjazna Wieś”. 

Po przerwie lunchowej rozpoczęła się część oficjalna, podczas której ogłoszone zostały 

wyniki VI edycji Konkursu „Przyjazna Wieś”.  

Laureatami konkursu w kategorii Infrastruktura Społeczna, są: 

 -  Gmina Płużnica, która zajęła I miejsce za projekt pn. „Budowa pomostu pływającego  

i małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 

rekreacyjno-wypoczynkowego przy jeziorze Wieczno Północne w Ostrowie” 

- Gmina Nowosolna, która zajęła II miejsce za projekt pn. „Budowa Gminno Parkowego 

Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie – Gmina Nowosolna etap II” 

- Gmina Wierzchosławice, która zajęła III miejsce za projekt pn. „Modernizacja Centrum 

Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa  w Wierzchosławicach” 

Finalistami konkursu w kategorii Infrastruktura Techniczna, są: 

- Gmina Uście Gorlickie, która zajęła I miejsce  za projekt pn. „Park Wodny w Wysowej- 

Zdroju” 

- Gmina Biłograj, która zajęła II miejsce za projekt pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

w gminie Biłgoraj poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” 

- Gmina Kartuzy, która zajęła III miejsce za projekt pn. „Budowa Centrum Sportów Wodnych 

i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej” 

Wszyscy laureaci odebrali dyplomy, witraże oraz symboliczne krajowe róże z rąk 

przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej dr Mirosława Drygasa oraz  

dr Przemysława Litwiniuka Dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.  

Następnie zostały wręczone podziękowania dla wszystkich laureatów etapu regionalnego 

Konkursu, podziękowania laureatom etapu centralnego wszystkich edycji Konkursu  

oraz podziękowania dla Centralnej Komisji Konkursu za zaangażowanie w prace Komisji.  

Po uroczystej części konferencji, Pan Krzysztof Kwatera dokonał podsumowania  

i zakończenia konferencji.  
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