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KGW rozliczają dotacje otrzymane z ARiMR
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KGW rozliczają dotacje uzyskane od ARiMR i mają na to czas do końca
stycznia 2021 roku. Otrzymane pieniądze starały się jak najlepiej wykorzystać.
Większość z nich postawiła na zakup wyposażenia, z którego będą korzystać
po ustaniu pandemii.
Dotacja z ARiMR dla Kół Gospodyń Wiejskich to prawdziwy zastrzyk gotówki. Koła Gospodyń
Wiejskich od lat przeżywają swój renesans i już nikt nie kojarzy ich z czasami PRLu. To głównie one
wraz z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej są animatorkami większości działań na rzecz
lokalnej społeczności. Te z nich, które się zarejestrowały w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa mogą korzystać z dotacji na prowadzenie swojej działalności. Do 31 stycznia br. muszą je
rozliczyć.

Dotacja dla KGW to prawdziwy zastrzyk gotówki
Dotacja dla KGW to prawdziwy zastrzyk gotówki
dotacje od trzech do pięciu tysięcy zł w zależności od liczby zrzeszonych osób – informuje
Magdalena Włodarska – Kasiuk z Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Minikowie. – Mogły ją przeznaczyć m.in. na prowadzenie działalności społecznowychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich, rozwijanie obszarów wiejskich,
wspieranie przedsiębiorczości kobiet działanie czy rozwijanie kultury ludowej. Możliwości na
wykorzystanie dotacji było więc bardzo dużo i wiele kół z nich skorzystało. Teraz są na etapie
przygotowywania rozliczeń.

Dotacje przeważnie na zakup wyposażenia
Pandemia ograniczyła w dużej mierze dz>Dotacje przeważnie na zakup wyposażenia
ie odbywały się większe imprezy. Nie było festynów, dożynek i festiwali smaku, a wszędzie tam
gospodynie serwują regionalne specjały. Teraz było inaczej. Dlatego też dotacje z ARiMR
wykorzystały głównie na zakup wyposażenia, które przyda się, gdy wróci normalność.
– Otrzymałyśmy dotację w wysokości trzech tysięcy złotych i przeznaczyłyśmy ją na doposażenie
kuchni – stwierdza Anna Britzen, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rusowie
w województwie zachodniopomorskim. – W tej chwili jestem na etapie rozliczania dotacji,

1/4

AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

z czym naprawdę nie ma problemów. Formularz jest bardzo prosty. Działamy od 2003 r. Miniony
rok był dla nas trudny, bo nie odbywały się praktycznie żadne imprezy cykliczne, w których zawsze
brałyśmy udział. Mam nadzieję, że najbliższe miesiące przyniosą chociaż częściowy powrót do
normalności. Pomysłów nam nie brakuje i staramy się wykorzystywać każdą okazję na pozyskanie
dodatkowych środków, ale musimy móc działać.

Różne kierunki wykorzystania dotacji przez KGW
Z kolei KGW „Dąbrówczanki” w Dąbrówce Malborskiej w województwie pomorskim istnieje od 2019
r. W ubiegłym roku już po raz drugi otrzymało >Różne kierunki wykorzystania dotacji przez KGW
naczyło m.in. na zakup namiotu na festyny, stołów cateringowych, krzeseł składanych, grilla,
termosu do zup, podgrzewaczy do potraw.
– Dzięki wsparciu z ARiMR zakupiliśmy bardzo wiele rzeczy potrzebnych do organizacji spotkań
integracyjnych w sołectwie, na które nie byłoby nas stać ze składek członkowskich – informuje
Justyna Szkurlat, prezeska KGW „Dąbrówczanki”. – W zeszłym roku uszyliśmy 2600 maseczek
dla szpitali i 300 dla ośrodków zdrowia. Wspólnie z biurem powiatowym ARiMR w Sztumie
włączyliśmy się w pomoc producentom chryzantem. Na ten rok dużo sobie zaplanowałyśmy, ale
obawiamy się, czy sytuacja epidemiczna pozwoli nam na działanie. Chciałybyśmy pozyskać środki
na promowanie zdrowego stylu życia i zdrowej żywności, zorganizować festyn parafialny, święto
chleba czy spotkanie wigilijne dla mieszkańców, które jest już tradycją w naszej wsi.
KGW rozliczają dotacje – dotykowe informacje o rozliczeniu dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich
stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

KGW rozliczają dotacje
Niektóre KGW wykorzystały dotacje na wycieczki. W czasie poluzowania restrykcji niektóre z kół
zdążyły zorganizować ze środków z dotacji jakieś wyjazdy czy imprezy okolicznościowe dla
mieszkańców. To się udało chociażby Kołu Gospodyń Wiejskich w Wi>KGW rozliczają dotacje
o – pomorskim, chociaż i tak ma się nijak do aktywności w minionych latach, kiedy organizowało
festyny, choinki dla dzieci, imprezy z okazji Dnia Kobiet, a nawet i po trzy wycieczki w ciągu roku.
– Włączyłyśmy się w przygotowania jubileuszu miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz pojechałyśmy na wycieczkę do Ciechocinka – opowiada Krystyna Politowska,
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Witkowie. – Właśnie na te działania
przeznaczyłyśmy otrzymane cztery tys. zł. Tęsknimy za normalną działalnością, bo człowieka
rozpiera energia, a nic nie może zorganizować.

Koła Gospodyń Wiejskich chronią od zapomnienia dawne zwyczaje
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Koła Gospodyń Wiejskich zajmują się również organizowaniem warsztatów tematycznych, z których
mogą korzystać i dzieci, i dorośli. Za punkt honoru stawiają kultywowanie tradycji, by dawne
zwyczaje nie popadły w zapomnienie.

Panie z prężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich Filipowianki w Filipowicach
fot. KGW Filipowianki

– Nasze koło w tym roku będzie świętować swoje sześćdziesięciolecie – mówi Anna Lewicka,
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Filipowianki” w Filipowicach w województwie
małopolskim. – Zrzesza ono 49 osób, w tym trzech panów. W agencji zarejestrowałyśmy koło
w sierpniu 2019 r. W ubiegłym roku otrzymałyśmy dotację w wysokości czterech tysięcy zł.
Przeznaczyłyśmy je na zakup sztućców do wcześniej zakupionej zastawy oraz materiałów do
prowadzenia warsztatów rękodzielniczych. Swoją siedzibę mamy w domu kultury i tam
organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci. To nie tylko rękodzieło, ale także szeroko rozumiana
ekologia czy wykorzystywanie nowych technologii. Teraz ubiegamy się o dotację w ramach
programu EtnoPolska. Chcemy ją przeznaczyć na uszycie strojów ludowych, ale chcemy zacząć od
ich odtworzenia, bo przez lata pojawiło się wiele nieścisłości. Obecne dość mocno odbiegają od
strojów tradycyjnych, przypisanych do danego regionu.

Podsumowanie
Podsumowując, dotacja z ARiMR była dla każdego z kół prawdziwym zastrzykiem gotówki. Panie
starały się tak ją wykorzystać, aby był z niej jak największy pożytek. W większości postawiły na
zakup wyposażenia, które będzie służyć po ustaniu pandemii. Niektóre jednak zdecydowały się na
zorganizowanie wyjazdów, by chociaż na krótki czas oderwać się szarej rzeczywistości
z koronawirusem w roli głównej.
Czytaj więcej w temacie – KGW r>Podsumowanie
– sprawdź artykuł Rozliczenie dotacji przez KGW tylko do końca stycznia
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