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1. Tytuł projektu  Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Łubowie – 
budowa urządzeń małej architektury wraz z placem zabaw (etap I)  

2. Nazwa działania  
PROW 2014-2020 

Poddziałanie 19.2 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER . 

3. Ostateczny odbiorca / 
uczestnik projektu 

Mieszkańcy gminy Łubowo 

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 

Operacja, polegająca na zagospodarowaniu terenu przy Urzędzie Gminy Łubowo wraz z budową 
małej architektury i placu zabaw  jest odpowiedzią Gminy Łubowo na rosnące zapotrzebowanie na 
uniwersalną, nowoczesną, bezpieczną i estetyczną infrastrukturę rekreacyjną. W wyniku 
przeprowadzonej operacji powstanie miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy 
Łubowo. 

5. Priorytety PROW  

 
I. Transfer wiedzy i innowacje 
Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na 
obszarach wiejskich. 

☐ 

II. Rentowności i konkurencyjność gospodarstw 
Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich 
rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie 
innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej 
gospodarki leśnej. 

☐ 

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności  
Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i 
wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu 
zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 

☐ 

IV. Wzmacnianie ekosystemów  
Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z 
rolnictwem i leśnictwem. 

☐ 

V. Efektywne gospodarowanie zasobami 
Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na 
gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach 
rolnym, spożywczym i leśnym. 

☐ 

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny 
Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich 

☒ 

6. Kontekst i cele projektu 

Wypracowana koncepcja miejsca, umożliwiającego połączenie możliwości zabawy (gładka ścieżka 
dla "małych rolkarzy", plac zabaw), odpoczynku (ławeczki dla rodzin, pergole, kamienna fontanna) 
czy edukacji (tablice informacyjne o treściach ekologicznych, historyczno- kulturowych itd.) wraz z 
przemyślaną lokalizacją skweru, wynika  m.in. z rozmów prowadzonych na zebraniach wiejskich a 
także konsultacji LSR, ponadto jest głęboko osadzona w świadomości mieszkańców Łubowa, którzy 
pamiętają jeszcze pierwotne założenia parkowe m.in. na tym obszarze.  

7. Działania zrealizowane w ramach projektu 

Gmina przygotowała uchwałę pozwalającą na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do 
realizowania inwestycji. Przygotowano projekt architektoniczny oraz sporządzono kosztorys 
inwestorski. Powstanie inwestycji wpisało się w założenia statutu gminy Łubowo oraz strategii 
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rozwoju lokalnego. Uporządkowana infrastruktura to miejsce nowoczesne i zadbane, służące 
lokalnej społeczności oraz osobom odwiedzającym gminę.  

8. Rezultaty operacji 

Powstanie nowego obiektu pozwoli na zrealizowanie celu jakim jest stworzenie bazy kulturalno- 
rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb najmłodszych mieszkańców gminy. 
Umiejscowienie operacji na terenie wiejskim, w miejscowości zamieszkiwanej przez ok. 1000 
mieszkańców, w samym centrum gminy pozwoliło stworzyć miejsce sprzyjające integracji 
mieszkańców, którzy niejednokrotnie mają utrudniony dostęp do tego typu infrastruktury. Operacja 
obejmuje etap I zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy Łubowo i jest efektywna kosztowo, 
gdyż stosunkowo niewielkim nakładem finansowym uzyskany został dobry, uniwersalny produkt, 
który przyczynił się do zwiększenia funkcji rekreacyjnych całego obszaru gminy (skwer służy jako etap 
wycieczek pieszych, czy rowerowych po terenie gminy Łubowo).  

9. Wnioski z realizacji projektu 
Wnioski z realizacji  projektu. Opisz wnioski z realizacji projektu. Pytania pomocnicze: 

 Co zdecydowało o sukcesie projektu?  Zacytuj wypowiedź uczestników. 

 Doświadczenia z realizacji. Jakie trudności i kłopoty napotkano w trakcie realizacji ? Czego unikać? Co można 
zrobić lepiej? Gdyby zacząć realizację jeszcze raz, to…? Co było interesujące, nieoczekiwane, zaskakujące 
podczas realizacji projektu? 

 Dlaczego projekt zasługuje na miano dobrej praktyki? Dlaczego warto ją upowszechniać? Czy projekt  może 
być powtórzony, czy ma charakter uniwersalny, modelowy? 

 Czy  projekt jest innowacyjny i dlaczego? 
Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na społeczną integrację orz rozwój infrastruktury 
kulturalno-rekreacyjnej  w regionie. Mieszkańcy mogą korzystać z nowopowstałego miejsca, 
angażować się i podejmować działania do jego dalszego rozwoju, oraz nawiązywać i umacniać relacje 
społeczne. Obiekt służy, jako miejsce spotkań integracyjnych, rodzinnych, rozrywkowych, stanowiąc 
jednocześnie wizytówkę urzędu oraz gminy.   

10. Beneficjent  Gmina Łubowo 

11. Okres realizacji operacji 27.11.2017 – umowa o przyznanie pomocy zawarta z UMWW w 
Poznaniu  
23.04.2018 – podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych i 
roboty budowlane  
29.06.2018 – protokół odbioru końcowego i przekazanie inwestycji 
do eksploatacji   

12. Obszar realizacji operacji w 
kontekście grupy docelowej 
/ zasięg terytorialny operacji  

Zasięg międzynarodowy ☐ 
Zasięg krajowy ☐ 
Zasięg regionalny  ☐ 
Zasięg wojewódzki ☐ 
Zasięg lokalny ☒ 
Województwo wielkopolskie, gmina Łubowo 

13. Wartość projektu 
 

Wartość projektu  (budżet), w tym: 139 994,37 zł 
1. Środki publiczne  

Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  
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Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

89 078,00 zł 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa  
z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Wkład własny  50 916,37 zł  

3. Inne źródła   
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