Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
1. Tytuł projektu

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kamień- etap I

2. Nazwa działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
PROW 2014-2020
3. Ostateczny odbiorca /
Mieszkańcy powiatu kaliskiego
uczestnik projektu
4. Streszczenie projektu/najważniejsze informacje
Projekt I etapu przewidywał budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, przeznaczonego do
uprawiania różnorodnych dyscyplin, tj. piłki ręcznej, nożnej, siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego.
Obiekt został wyposażony w niezbędne urządzenia sportowe oraz stworzono infrastrukturę
towarzyszącą, tj. ławki, kosze oraz chodnik obiektowy. Obiekt przede wszystkim pełni funkcję
rekreacyjno- sportową, wykorzystywany jest przez uczniów pobliskiej szkoły, jak i mieszkańców
gminy Ceków Kolonia i powiatu kaliskiego.
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
Realizacja projektu pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kamień- I etap”
wpisuje się w cele ogólne LSR, służąc lokalnej społeczności, jako miejsce aktywnego wypoczynku i
rekreacji. Operacja wpisuje się w przedsięwzięcie budowy i przebudowy infrastruktury kulturalnej,
turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego. Powstanie boiska poprawia
dostępności mieszkańców do podstawowej infrastruktury o charakterze sportowym. Nowoczesne
wykonanie nawierzchni boiska podnosi atrakcyjność rekreacyjną i sportową w miejscowości Kamień,
gminie Ceków Kolonia i powiecie kaliskim.
7. Działania zrealizowane w ramach projektu
Gmina przygotowała uchwałę pozwalającą na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do
realizowania inwestycji. Przygotowano projekt budowalno- wykonawczy oraz sporządzono kosztorys
inwestorski. Na drodze przetargu została wyłoniona firma wykonawcza. Powstanie inwestycji
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wpisało się w założenia statutu gminy Ceków- Kolonia oraz strategii rozwoju lokalnego. Boisko
wielofunkcyjne stało się także niezbędnym elementem infrastruktury dla pobliskiego zespołu
placówek edukacyjnych. Nowy obiekt doskonale wpisał się w ich pedagogiczne założenia, związane
nie tylko z rozwojem kultury fizycznej, ale rekreacji i aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Rezultaty operacji
Powstanie nowego obiektu pozwoli na zrealizowanie celu jakim jest stworzenie bazy kulturalnorekreacyjnej. W związku ze wzrastającymi potrzebami mieszkańców związanymi z organizacją
spotkań takich, jak: konferencje, imprezy kulturalne, zebrania, festyny, pikniki, zajęcia sportowe
koniecznym było stworzenie warunków, które pozwolą na ich zrealizowanie. Powstanie nowoczesnej
bazy sprzyja rozwojowi kontaktów interpersonalnych i wpływa na ich jakość. Nowe miejsce pozwala
na rozwój pasji i zainteresowań oraz umożliwia prężne działanie lokalnym kołom i organizacjom
pozarządowym.
Wnioski z realizacji projektu
Stworzony projekt ma charakter otwarty i uniwersalny. Z nowopowstałego obiektu mogą korzystać
uczniowie pobliskiej szkoły, jak i mieszkańcy gminy , czy powiatu. Wielofunkcyjne boisko pozwala na
rozwój pasji i zainteresowań wielu dyscyplin sportowych uprawianych drużynowo i indywidualnie.
Oprócz idei współzawodnictwa, gry fair play uczestnicy zajęć, turniejów sportowych czy rozgrywek
meczowych aktywnie spędzają wolny czas, rozwijają się ruchowo i budują pozytywne relacje
partnerskie. Nowe możliwości do rozwijania dotychczas nieuprawianych lokalnie dyscyplin
sportowych, np. tenis poszerzają horyzonty lokalnej społeczności, zachęcają do rozwoju ruchowego
i podejmowania nowych wyzwań.
Beneficjent
Gmina Ceków- Kolonia
Okres realizacji operacji
29.12.2016 – sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
30.01. 2017 – zgłoszenie budowy obiektu budowalnego
27.11.2017 – umowa o przyznanie pomocy zawarta z UMWW w
Poznaniu
02.02.2018 – podpisanie umowy na roboty budowlane
19.06.2018 – protokół odbioru końcowego i przekazanie inwestycji
do eksploatacji
Zasięg międzynarodowy
Obszar realizacji operacji w
☐
kontekście grupy docelowej Zasięg krajowy
☐
/ zasięg terytorialny operacji

☐
☐
☒

Zasięg regionalny

Zasięg wojewódzki
Zasięg lokalny

13. Wartość projektu

Województwo wielkopolskie, gmina Ceków-Kolonia
Wartość projektu (budżet), w tym:
375 169,11
1. Środki publiczne

Z funduszy
unijnych:

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz
Społeczny
Fundusz Spójności
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich

206 742,00
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Europejski Fundusz
Morski i Rybacki
z budżetu państwa
z budżetu samorządów terytorialnych

2. Wkład własny
3. Inne źródła

168 427,11
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