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1. Tytuł projektu  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka -
etap IV  

2. Nazwa działania  
PROW 2014-2020 

Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 

3. Ostateczny odbiorca / 
uczestnik projektu 

Mieszkańcy gminy Łobżenica 

4. 
 

Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 

Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu przylegającego do nadbrzeża rzeki Łobżonka. Dzięki 
środkom unijnym dotychczas zaniedbane miejsce zyskało nową jakość, wpisując się w potrzeby 
lokalnej społeczności. Powstało miejsce rekreacji przyjazne środowisku oraz wspierające integrację i 
służące wypoczynkowi mieszkańców gminy Łobżenica. Projekt pozytywnie wpłynął na promocje 
gminy, szczególnie uwzględniając walory turystyczne i rekreacyjne.  

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 inwestycji była poprawa jakości życia na terenie gminy Łobżenica, zaspokojenie potrzeb 
turystycznych i rekreacyjnych oraz zwiększenie integracji mieszkańców. Realizacja operacji jest 
odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności, która dostrzegła potencjał i walory przyrodnicze 
okolicy, turystyczne i wypoczynkowe. Zagospodarowanie terenu wzdłuż nadbrzeża wpłynęło na 
poprawę jakości i wizerunku zewnętrznego, zachęcając lokalną społeczność do wypoczynku na 
świeżym powietrzu oraz zapraszając turystów do odwiedzin.   

7. Działania zrealizowane w ramach projektu 

W ramach realizacji zadania utwardzono teren przylegający do rzeki oraz do pobliskiego budynku 
komunalnego, wykonano drogę dojazdową, powstały ciągi spacerowe pomiędzy urządzeniami placu 
zabaw, zamontowano urządzenia służące do zabawy osobom w różnym wieku- dzieciom i starszym. 
Ponadto postawiono wiatę z panelami fotowoltaicznymi, zasilającymi oświetlenie ledowe 
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posadowione również w ramach projektu. Na zagospodarowanym terenie znalazły się także ławki 
solarne oraz elementy małej architektury miejskiej i parkowej. Całość wypełniono zielenią oraz 
objęto monitoringiem.  
Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem robót wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze, 
roboty ziemne, utwardzenie terenu oraz prace wykończeniowe i porządkowe.  

8. Rezultaty operacji 

Powstanie nowego obiektu pozwoliło na zrealizowanie celu, jakim jest stworzenie bazy rekreacyjno- 
turystycznej. Projekt przyczynił się do wsparcia rozwoju lokalnego, podnosząc atrakcyjność gminy 
Łobżenica pod względem wypoczynkowym i integracyjnym. Nowe miejsce wzdłuż rzeki Łobżonka 
stało się przyjazne okolicznym mieszkańcom, którzy chętnie korzystają z powstałej infrastruktury, 
spędzają wolny czas w miłej, ekologicznej i zadbanej przestrzeni.  

9. Wnioski z realizacji projektu 

Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na społeczną integrację oraz rozwój infrastruktury i bazy 
rekreacyjnej w regionie. Gmina uzyskała innowacyjne miejsce przyjazne mieszkańcom oraz 
środowisku. Stosując nowoczesne technologie stworzono miejsce przyjazne dorosłym i dzieciom, 
tym, którzy spędzają czas aktywnie. Zamontowane oświetlenie fotowoltaiczne zasilane energią 
słoneczną nie tylko pozwala zadbać o środowisko naturalne, ale wpływa na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców, oświetlając tereny przy rzece. Dzięki projektowi na terenie gminy powstało miejsce, 
które cieszy się popularnością i jest użytkowane przez mieszkańców o każdej porze roku.  

10. Beneficjent  Urząd Gminy Łobżenica 

11. Okres realizacji operacji 27.09.2018 podpisano umowę o przyznaniu pomocy z UMWW w 
Poznaniu  
12.04.2019 podpisano umowę na wykonanie robót budowalnych,  
17.09. 2019 podpisano protokół odbioru końcowego  

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

Zasięg międzynarodowy ☐ 
Zasięg krajowy ☐ 
Zasięg regionalny  ☐ 
Zasięg wojewódzki ☐ 
Zasięg lokalny ☒ 

15. Wartość projektu 
 

Wartość projektu  (budżet), w tym: 971 700,00 
1. Środki publiczne  

Z funduszy 
unijnych: 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

 

Fundusz Spójności  
Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

475 000,00 

Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki 

 

z budżetu państwa  
z budżetu samorządów terytorialnych  

2. Wkład własny  496 700,00 

3. Inne źródła   
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