Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
1. Tytuł projektu
2. Nazwa działania
PROW 2014-2020

Innowacyjny żłobek - Emilia Andrzejak
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w
ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER .
Mieszkańcy powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego

3. Ostateczny odbiorca /
uczestnik projektu
4. Streszczenie projektu/najważniejsze informacje
Projekt zakłada utworzenie innowacyjnego żłobka pn. „EmiLudki”, który pełni funkcję opiekuńczowychowawczą. Innowacyjne metody edukacyjne oraz nowoczesna baza dydaktyczna sprawiają, że
dzieci przebywające pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej czują się komfortowo i
bezpiecznie. Placówka ma również na uwadze ochronę środowiska, m.in. poprzez używanie sprzętu
o wysokiej klasie energetycznej.
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
Celem głównym operacji jest współpraca dla rozwoju obszaru i rozwój przedsiębiorczości poprzez
utworzenie nowego przedsiębiorstwa, które przyczyni się do wzrostu dostępności miejsc dziennej
opieki nad dziećmi do lat 3.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
- utworzenie większej liczby przedsiębiorstw, działających na terenie powiatu czarnkowskotrzcianeckiego,
- wzrost poziomu jakości usług edukacyjnych i opieki nad dziećmi poprzez zakup pomocy
dydaktycznych, wyposażenia biura oraz pomieszczeń kuchennych,
- zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery poprzez wykorzystanie urządzeń o wysokiej klasie
energetycznej,
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- organizacja szkoleń edukacyjnych
7. Działania zrealizowane w ramach projektu
Celem utworzenia nowej działalności gospodarczej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
jest rozwój przedsiębiorczości oraz umożliwienie mieszkańcom korzystania z usług, związanych z
dzienną opieką nad dziećmi- żłobków. Głównym profilem działalności firmy jest utworzenie i
funkcjonowanie żłobka, który sprawuje opiekę nad 15 dzieci.
Pomysłodawczyni istniejący lokal zmodernizowała, dostosowując go do potrzeb opiekuńczowychowawczych, wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, uzyskała wszystkie
niezbędne pozwolenia i decyzje w tym wpis do miejskiego rejestru żłobków i klubów dziecięcych w
Trzciance
8. Rezultaty operacji
Samozatrudnienie oraz stworzenie nowych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem grupy
defaworyzowanej czyli kobiet. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez inwestycje w pasje,
dzielenie się zainteresowaniami z innymi, promowanie innowacyjnych usług edukacyjnych i
nowoczesnych form dydaktycznych. Wspierania środowiska oraz ochrona przyrody m.in. poprzez
ograniczenie emisji CO2.
Z usług oferowanych przez niepubliczny żłobek „EmiLudki” korzystają dzieci zamieszkujące na terenie
powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego.
9. Wnioski z realizacji projektu
Wnioskodawca zdiagnozował zapotrzebowanie na takie usługi, poprzez rozeznanie rynku,
specjalistyczne artykuły branżowe, a także udział w targach edukacyjnych. Ponadto dokonał
rozeznania rynku poprzez zasięgnięcie informacji w Urzędzie Miejskim Trzcianki. Z tych danych jasno
wynika, że istnieje potrzeba utworzenia dodatkowych miejsc dziennej opieki nad dziećmi. Poza tym
rosnąca świadomość proedukacyjna rodziców sprawia, że istnieje zapotrzebowanie na żłobki
innowacyjne, które poza tradycyjną opieką wdrażają innowacyjne programy, co przekłada się na
poprawę warunków edukacyjnych. W ramach operacji zatrudniono dwie osoby, należące do grupy
defaworyzowanej- kobiety.
10. Beneficjent
Emilia Andrzejak
11. Okres realizacji operacji
05.03.2019 - podpisanie umowy z UMWW na realizację
dofinansowania projektu
22.03.2019 – zatwierdzenie projektu budowalnego i udzielenie
pozwolenia na budowę
06.05.2019 – wpis do miejskiego rejestru żłobków i klubów
dziecięcych
Zasięg międzynarodowy
12. Obszar realizacji operacji w
☐
kontekście grupy docelowej Zasięg krajowy
☐
/ zasięg terytorialny operacji

☐
☐
☒

Zasięg regionalny

Zasięg wojewódzki
Zasięg lokalny

13. Wartość projektu

Województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko- trzcianecki
Wartość projektu (budżet), w tym:
50 000,00 zł
1. Środki publiczne

Z funduszy
unijnych:

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Europejski Fundusz
Społeczny
Fundusz Spójności
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki

50 000,00 zł

z budżetu państwa
z budżetu samorządów terytorialnych

2. Wkład własny
3. Inne źródła
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