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1. Tytuł projektu  Przebudowa drogi gminnej Jurkowo-Wymysłowo  

2. Nazwa działania  
PROW 2014-2020 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

3. Ostateczny odbiorca / 
uczestnik projektu 

Mieszkańcy gminy Krzywiń  

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 

Inwestycja zakładała zmianę nawierzchni drogi w sołectwie Jurkowo z gruntowo-brukowej na 
asfaltową o pasie dwujezdniowym szerokości 5,5 m. Dzięki realizacji inwestycji droga zyskała status 
drogi gminnej, wpływając na poprawę życia mieszkańców pobliskich przysiółków. 

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 operacji było wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Realizacja zadania 
pozytywnie wpłynęła na poprawę warunków życia, zapewniając dostęp mieszkańcom terenów 
wiejskich do podstawowych usług- edukacyjnych, medycznych, administracyjnych oraz kulturalnych. 
Poprawiły się warunki i jakość jazdy, skrócił czas dojazdu oraz zwiększyło bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym.  

7. Działania zrealizowane w ramach projektu 

Planowany cel operacji wpisał się w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Gmina, jako inwestor przygotowała plan funkcjonalno-użytkowy, uwzględniając  m.in. opis jezdni, 
pobocza, zjazdów indywidualnych oraz przepustów. Ponadto sporządzono orientacyjny plan 
sytuacyjny oraz plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzywin. W celu wykonania zadania 
konieczne były zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, które przyjęto 
stosowna uchwałą 12 stycznia 2015 roku.  Projekt drogi dostosowano do warunków przestrzennych 
regionu oraz potrzeb mieszkańców. Inwestycja wymagała przygotowania opracowania dokumentacji 
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technicznej wraz z nadzorem inwestorskim. W ramach prac inwestycyjnych wykonano roboty 
przygotowawcze i ziemne wraz z odwodnieniem korpusu drogowego. Przygotowano podbudowę do 
wykonania nawierzchni drogowej. Następnie postawiono oznakowanie oraz posadzono zieleń.  

8. Rezultaty operacji 

W wyniku operacji powstała publiczna droga gminna o szerokości 5,5 m (2,75 m każdy pas) na trasie 
Jurkowo- Wymysłowo w gminie Krzywiń w powiecie kościańskim. Droga została usytuowana wzdłuż 
zabudowań z uwzględnieniem zjazdów indywidualnych do posesji prywatnych, zabudowań 
jednorodzinnych – gospodarstw rolnych i pól uprawnych. W projekcie zawarto także zjazdy na drogi 
boczne oraz przepusty i rowy przydrożne oraz pasy zieleni. 

9. Wnioski z realizacji projektu 

Gmina Krzywiń dzięki realizacji zadania zyskała nową drogę gminną, która przyczyniła się do rozwoju 
i poprawy życia mieszkańców sołectwa Jurkowo. Poprawie uległy warunki podróżowania pomiędzy 
miejscowościami Jurkowo i Wymysłowo, poprawił się komfort jazdy oraz zwiększyło bezpieczeństwo. 
Droga przyczyniła się do wsparcia rozwoju gospodarczego gminy, wpływając na poprawę 
atrakcyjności obszaru dla potencjalnych inwestorów.  

10. Beneficjent  Gmina Krzywiń  

11. Okres realizacji operacji 
 

23.08.2016 – umowa o przyznanie pomocy zawarta z UMWW w 
Poznaniu, 
25.10.2018 – zatwierdzenie projektu budowalnego i wydanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę, 
16.02.2019 – 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 Krzywiń 

13. Wartość projektu 
 

Wartość projektu  (budżet), w tym: 3 894 467,00 zł 
1. Środki publiczne  

 Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  
Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

1 783 766,00 zł   

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa  
z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Wkład własny  2 110 701,00 zł 

3. Inne źródła   
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